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Jlét GenooUchap wil, door het behroonen en

uitgeven mn , aan Ii^tzehe in H algemeen

poldoende, Verhandelingen, geenszins ver-

itaan tuorden, al de daarin i^ervatte stel^

lingen volkomen toe te stemmen ,
en als de

zijne aan te nemen.

net erkent ook geene exemplaren voor echt,

dan die door den Secretaris des Genoot^

Kchaps onderteekend zijn.
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INHOUD
VAN DIT VIERDE DEEL.

I. Voorberigt,

II. Lofrede op den Hoog Welgeb, Heer Jonkheer
Jacob Hendrik Schorer, inleven Ko:n-
mandcur der Orde van den Nederlandlchtri LeeWy
Oud Gouverneur der Provincie Zeeland \ uitge-

fproken in eene buitengewcne Vergadering van Di-
recteuren en Leden van het Genootfchap, den 3,

Jallj 1822, door 's Geaootfchaps Secretaris J. de
Kanter Phi l. z.

III. Lofrede op den Edel Welgeb. Heer Ni col aas
CoRNELis Lambrechtsen, inleven Rid-
der der Orde van den Niderlandfchen Leeiiw^ Pre-
ftdent van het Zeewwsch Genootfchap der Weten"
J'chappen ; uitgefproken in eene Vergadering van
Directeuren en Leden vanherzelve, den 3. Decera-
ber 1823, door Jhr. A, C. van Citters, Vice
Prefident van het Genootfchap,

IV. Naamlijst der Heeren Directeuren en Leden van
het Zeeuwsch Genootfchap der VVetenfchappen.

V. Antwoord op dePrijsvrnag over de Gilden^ door
H. W. TijDEMAN, Profesfor Juris aan de Ur.i-

verfiteit se Lei]den ^ Lid van de tweede Klaife van
het Koninklijk Nederlandrch Inftituut en van het
Zeeuwsch Genootfchap der Wetenfchappen ^ enz,

VI. Antwoord op de Prijsvraag over de Zelfontvlam'
tning van den Phosphorus in het luchtledige , door
B. Koning, destijds Predikant bij de Gercfor'
meerde Gemeente te Akerfloot , thans Lid der Ords
van den Nederlandfchen Leeuw ^ enz. '

VII. Antwoord op de Prijsvraag ever den Honig-
daauw , door H. Ponse, Lid der Commisfic
van Landbouyf in Zuidholland , enz^

il
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VOORBERIGT.

Uit vierde Deel Ni E UWE Ve R H A ND E li in-

gen van het Zeeuwsch Genootschap der We-
tenscliappen bevat de sedert het jaar 1821 , door

hetzelve uitgegevene slukken ' — Zie hier een

kort verslag van het bij het Genootschap voor-

gevallene S(^dert het einde van het jaar 1820 ,

waarmede het Voorberigt van het III''^, Deel ge-

sloten werd , tot aan het einde van het jaar

1825.

Het Genootschap ondervond zeer treffende ver-

liezen door het afsterven van voortrelïëlijke Man-

nen , Heeren Directeuren en Leden ; en on-

der deze ook dat van 's Genoolschaps achtens-

waardigen Voorzitter , den Heer Mr. N. C.

Lambrechtsen van RUthsrn , aan wiens

nagedachtenis door den Heer tweeden President

,

Jhr. A.C. VAN CiTTERS, op den 3. December

1823. in eene toepasselijke Redevoering, bij het

Geïiootschap plegtiglijk de verdiende hulde werd

IV. DEEIi. Z. GEN. A toe-t
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toegebragt: — welk stuk hierna in dit Voor-

werk gevonden wordl. Ket Genootschap had ech-

ter ook liel genoegen nieuwe Hceien Uiiectcuien

en Leden aan te winn(3n.

's Genootschaps Boekenverzamrhng heeft door

aankoop, K'gaten en geschenken aanineikelijke

uitbreiditg ontvangen.

Zijne excellentie de Minister voor het puhliek

O'iderwijs, de ^ationaIe nijverheid en de Kolo-

niën, heeft weder aan het Genootschap gezoudea

de vervolgen der Flora Batava.

De Heer Gouverneur dezer Provincie heeft aan

het Genoofscliap'^xemplaien van belangrijke stuk-

ken doen geworden.

Voorts zag het Genootschap zich weder vereerd

melde toczentJing der uitgegevene stukken door

de volgende Maatschappijen en Academiën:

Het Koninklijk Inslituut.

De Brusselsche , Vtrechtsche , Groningsche

on Gendsche Ahademien,

De Nederlandscliehn shoudelijke Maatschappij
j

Het Provinciaal Utrechlsch Genootschap
j

Het Bataafsch Genootschap
j

De HollanJsche Maatschappij van Wetenschap-

peuj
De
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Be Maatschappij van Neclerlandsche Letlerkuw«-

de , te Lieijden ,•

't Natuur- en Scheikundig Genootschap te Gro'*.

ningen y

't Heelkundig Genootschap, te Amsterdam j

Het Bataviasch Genootschap;

L'' Academie Royale des Sciences et bellei

Lettres de Bruxelles ;

La Societé libre c?' emulation et d' encou-^

ragement a Liege y

De Koninklijke Maatschappij van Vaderland-

sche Taal- en Letterkunde te Brugge ^

De Koninklijke Akademie der schoone Kuns-
ten , te Antwerpen ;

De Maatschappij tot Nut van *t Algemeen te

Paramaribo.

De overledene Heeren Directeuren

Lambrechtsen \an Ritthem j Verhe^e van
Citters en In de Betouw hebben aanziene-

lijke Boekgeschenken ter hunner nagedachtenis

aan het Genootschap besproken.

De volgende Heeren hebben exemplaren hun-

ner uitgegevene stukken ingezonden :

Van Hall, Bergman, Vervier,
Z. Paspoort , Heringa, van Kampen,

A 2 de
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de Bast, A. F. Lammens, W. G. van

Hogendorp, Alexander, Doin 8eif(en,

.V. Loosjes, J. G. de Grane, VViselius,

S. Stratingh, deKanteren Drcssellmis,

vaiiKooten, Pareau, Du Pui, Epkenia,

Westendorp en Reuvens, l^euvens,

vou Kirclihoff, Meeuwsen, Te Water ,

B. F. T ij d e m a n , ï h o ra a s s e n a T h u e s-

sinck, xMaluie, J. C. de Jü iige, Mulder,

Cornelissen, Sclirant, van Manen,

de Mat, Beausar, Pons, van der Toren,

van den Bosch, Moll, Collot d'Escurij,

M. Tijdeman , Brouwer, van der

Hoeven, van S o I i n g e n , F. C. C. T i] d em a n,

P. H. T ij d em a n , J. C. vanden Broecke,

van Doeveren, <le Wind, van Beek,

S c h r o e d o r , B o u r j é , C a ni b e r 1 ij n , V i s-

sclier, van Orden,— behalve een aantal Aca-

demische Vet handelingen van te Utrecht gepro-

moveerde Ueeren.

De Baron Lampsins heeft de Bibliotheek

verrijkt met de Beschrijving der Oudheden van

Heiculaneum , zes deelen , atlas forinuat.

De verzamelingen van Naturalia, Medailles en

Zeldzaamlieden zijn mede verrijkt door geschen-

ken der navolgende Heeren

;
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Voorwerpen der NatuurlijJce Historie,

De R idder R e i n w a r d t , en de Heer Barou

van de Gapellen, eene kist met loo sluks

Oost- Indische Vogelen, en eene verzaraelirag van

Insecten Overigens eenige Natnralia, aangebo-

den door de Heeren Oveiheke, Alexander,
CaJand, C. A. Macaré, Meijners.

Medailles,

Zijne Excellentie de Minister van Onderwijs,

Metiailles op de verovering van Palembang^ en

op de vereeniging der Zuidelijke en Noordelijkq

Provinciën. De President Lambrechtsen,
In de Betouw (gelegateerd) D. Appel, Meij-

'

ners, onderscheidene Gedenkpenningen.

Zeldzaamheden.

Dresselhuis, J. R. Vos, Slabber,
Meijners,— Van wijlen den Heer de Pau w
fraaije Modellen.— Van den Heer Bulsine .

Kapitein ter Koopvaaidij, een geboetseerde af*

beelding van eenen Jongeling te Kanton, heb-

bende een uitwas van een levend doch hoofde-
"

loos Kind, vast jaan de korte ribben.—

A. 3 Gs^
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Geschonkene Portretten.

Doorde Vrouwe DouairièreSch o rer, geboren

van den Brande , het Pourtrait van wijlen

dewzelveu baren Eclitgenoot , in leven Oud Gou-

verneur der Provincie Zeeland , Koramandeur

der Oide van den Nederlandschen Leeuw , en

Directeur van het Genootschap (*). Door de

Erven van den Heer Lam b recht se n van Rit-

therrij het Pourtrait van denzelven ; beide stuk-

ten geschilderd door den Heer J. P. B o u R j É.

Door den Heer 's Graauwen, de afbeelding

van den Zeeuwschen Zeeheld Joost van
Trappen, gezegd Banjert.

Door den Heer A, van Cilters, het Pourtrait

van den Heer Ambassadeur Aarwoüt van
CiTTERS.

Door Mevr. van Adrichem geboren van

der Wolft, het Portret van Jan van Mig-
iGRODE, eencn der eerste Kerkhervormers in

2ieeland , en de gegraveerde thans zeldzame beeld-

tenis van deszelven Zoon Jacobus van
jyiiGGRODE weleer Predikant te Middelburgs

Van

( * ) Op last van het Genootschap , werd *s Mans nai

gedachtenis bij hetzelve gevierd, door eene Redevoering,

uitgesproken doot den Secmaris deKanter» den 3.1

JDl;g iSaa»
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Van den Heer Ma reeuw, het pourtralt van

d<m Midde.'hurgschen ScliilJer Z. Blijhoofd,
door dezen zelven geschildeid.

fF'crkzaamheden,

Sedert de Uitgave van het Illé Deel , zijn ia

de inaandeliiksche Vergaderingen , door te Mid-
delburg wonende Leden

, gedaan de volgende

vooi lezingen :

In 1821.

Beau sar, in drie onderscheidene voorlezin-

gen, — over de duidelijke en bevallige voor-

dragt van Homerus in zijne Iliade.

H u ë t : over de kracht der Waarheid.

De President Lambrechtsen, over den Heer

Jacobus Ermerins, in leven Secretaris

der Stad Veere ^ en Schrijver der Zeeuwsche

Oudheden.

De Secretaris deKanter, over D. R. Ka m p-

HUIZEN.

Rekker: over de u>aardij der menschelijhe

pligtsbetrachtingen.

Van De in se : over de langlevendheid der

menschen poor den zondvloed (vervolg)
j voorts

over den val van Carthago door de Romeijien;

A 4 b^
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heschouwd in hetrekUnq tot den vloeh door

Vader N o A c H over C H A M uitgesproken ,

en als
' sprekende vervulling van deiizelven ,

en cdzoo een bewijs der Godsregering over de

wereld»

In 1822.

P o u s : over de?i Godsdienst , den oor-

sprong en de veroveringen der MuselmanJien.

H. L, de J o n g e : over de wijsheid des Za-

ligmakers in de keuze van Apostelen.

B. de Jonge: over de wording van het

menschelijk geslacht in bestendige evenredig-

heid der beide seksen.

E p k e ra a : Gcdir-htj ( ten vervolge^ het men-

tchelijk leven beschouwd als eene Zeevaart.

M e n a 1 d a : over den waren en valschen

Godsdienst •' ijver.

D e \V i n d : over de vernietiging van de or-

'de der Tempelieren , ook in de Ntiderlanden.

In 1823.

De President Lamljrechtsen : over Mr.

WiiiiiEM ScHORER, President van den

Aflaad en Leenhove van P^laanderen.

E k k e r : over den invloed der krijgstogten

'van Alexander den Grooten op de beschaving

fier volken yanXzia en Europa. Beau-
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Beau sar: over de nadrukkelijke voordra^t

van Homerus m zijne lliade : — twee Ver-

handelin£;en.

Bal Snijders : over den oorsprong van

den Adel,

In i8a4.

Van den Broecke: over den Daauw.

Va n D e i n s e : over de Profeten des Ouden

p^erbonds , beschouwd zoo als zij in betrekking

stonden tot God en bij Israël optraden^

Rekker: de Verdediging van Abra-
hams gedrag in de opoffering van zijnen

Zoon Is AAK tegen de verdenking van geest-

drijverij.

Pous : Het belang van Suraalra en Java,

voor den Koophandel van dit Rijk.

In 1835.

De Secretaris de Kanter: over Job Baster
,

in leven Medicina Doctor te Zferikzee.

Epkema: over Pisistratus, den Zoon

van II ippocrates.

De Wind : Vereering der nagedachtenis

van wijlen Mr. J. Verheije van Citters,
in leven Oud - Raad van den Hove van Hol^
land , Zeeland en fVestfriesland , Lid des

Qenootschaps, jM e-
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Menalda: over het hestaan van hot zedelijh

gevoel in dfn inensch en hoe hut kan \>erdoofd

oj aangevuurd worden.

l) u r i IJ ^ : over het geen d" Geneesheer in

de uitoefening zijner kunst heeft in acht te

nemen.

Jlir. A. C. van Citt:?rs : over den in"

vloed der verlichtirg , gerikt tegen de gevoe-*

lens van J J . R t) u s s e a u , dat de kunsten en

wetenschappen de goede zieden niet bevorderd

hebberu

Bij liet Piogramnia van 1806 was voor eenen

onbe])aalclcn tijd opengesteld , de Vraag

;

LVI. Hoedanig is de Aardrijkskundige gesteld-

heid van Zcclar<d ^ voorname! ijiv ook met betrek-

king üot de Rivieren en Stroomen , geweest , van

de oudste tijden dat he'ze ve is bekend geraakt,

tot aan het begin der Graaflijlce regering? Welke

veranderingen zijn in dezelve voorgevallen , federt

dat laatste tijdperk, tot aan het einde der veer-

tiende Eeuw? Is naderhand die gesteldheid de-

zelfde gebleven; of heeft zij ook merkelijke veran-

deringen ondergaan? Zoo ja; welke waren deze?

Zij is onbeantwoord gebleven , niet tegenstaan-

de zij , bij het Programma van 1821 , nog uiter-

Ujk tot den 1. van Grasmaand 1823 is verlengd.
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Bij het Programma van 1811. was de volgen-

de Vraag mede voor eenen onbepaalden tijd

opengesteld

:

LXXIV. Hoedanig is de Aardrijkskundige ge-

steïdheid van Vlaandtrcn , bijzonder van het

voormalig Staats- Vlaanderen gtf^tt^X.^ sedert

de oudste tijden, tot aan liet einde der veertiende

Eeuw ? Welke veranderingen heeft dezelve , ook

met betrekking tot de Rivieren, Stroomen en

Zeekusten, Sedert laatstgemeld tijdperk onder-

gaan , tot den tegenwoordigen tijd ?

Ook deze Vraag werd niet beantwoord , en is

,

hoe zeer bij het Programma van 1821 , nog een-

maal niterlijk tot den 1. van Grasmaand iSsS,

verlengd , onbeantwoord gebleven.

LXXVl. De Vraag over de Bliksem- /iflei^

ders ^ welke bij het Programma van 18 14, voor

eenen onbepaalden tijd was opengesteld , onbe-

antwoord zijnde gebleven , is bij het Programma

van 1821. ingetrokken,

Bij het Programma van 1818. wasten derden-

male tot den 1. van Grasmaand 1820 verlengd

.

de Vraag :

LXXVII. Welk gezag behoort men toe te ken-

nen aan de Goddelijke wetten , door Mozes aan

het Israëhtische volk gegeven, ter beslissing van

hetgeen zedelijk goed of kwaad , regt of onregt

is in eene Maatschappij van Christenen 'i

Op
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Op deze Vraag zijn twee antwoorden ontvan-

gen, onder de spreuken : Gij zijt niet onder de

wet maar onder de genade , en : Zoo wU de~

zeloe zal gedaan en geleerd hehhen ; die zal

groot genoemd worden in het Koningriik dur

hemelen. Beide stukken werden onvoldot^nde

geoordeeld ; en de Vraag nogtnaaïs opengesteld

tot den 1. van Grasmaand 1822.

Tlians had het Genootschap het genoegen van

weder twee antwoorden te ontvangen , het eene

onder de spreuk : ün tel étre pouvoit a tous

les instant onblier san createur etc. en het an-

dere : TVAt groot volk is ^er enz. De eerste

Verhandeling werd als voldoend antwoord aange-

nomen , en aan den Schrijver de gouden Medaille

toegewezen. Bij de opening van het hiljet werd

bevonden Schrijver te zi^n J. Vebbukg,
IJoosleeraar in da Oostersche Letterkunde

^

te Deventer. Het tweede antwoord werd on-

voldoende geoordeeld.

LXXIX. De Vraag over de Mollusca hier te

lande, voorgesteld hij het Programma van i8i4.

en bij dat van 1818 verlengd tot den 1. yan
Grasmaand 1820, niet beantwoord zijnde, \s> bij

het Piogramma van 1821. ingetrokken.

De volgende Vraag, werd voorgesteld bij het

Programma van 1817,

LXXXL
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LXXXI. Een geschiedkundig Verhaal van den

oorsprong , aanwas en de verdere lotgevallen der

Stad yiissingen^ van de oudste tijden af tot he-

den, met vermelding van de roerr.rijke Mannen,

die aldaar geboren zijn en gebloeid hebben.

Ten aanzien van zoodanijie Mannen , welker

leven reeds uitvoerig beschreven is , begeert het

Genootschap alleenlijk eene korte opgave , met

vermeldiag van min bekende bijzonderheden.

Zij bleef OTibeantwoord ; ook na dat zij bij de

Profframniata van 1818, 1821 en iS^i nogmaals

was openi^estcld , laalsteiijk tot dea i.van Gras-

maand 1823.

LXXXIIL Op de Vraag over de oude en

nieuwe Ganeesinidcielen , laastelijk hij het Pro-

gramma van 1819 nog opengesteld tot den i. van

Grasmaand 1821. zijn twee antwoorden ontvan-

gen , eene in Int Hoogduilsch , onder de spreuk:

l^ovoruin inulta , sed novi non muitum , en

eene in liet Latijn , ten sjmbolum voerende: Mi-
rari l'icet , qua sint etc. Beide stukken wer-

den onvoldoende geoordeeld. De Vraag is bij het

Programma van 1824 ingetrokken.

Bij het Programma vatn iHig werd, bij her-

haluig, ter beantwoording voor den 1, van Gras-

maand 1821. voorgesteld, de volgende Viaag:

LXXXIV, Is er grond om te gelooven, dat

de
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de in^dit Jeven beoefende Wetenschappen ook,

in het toekomend leven , tot vermeerdering van

den gelukstaat der gezah'gdcn zullen kunnen die-

nen ? Zoo ja; welke zijn dan die Wetenschap-

pen , waarop de mensch , naast de kennis van

God en zijnen dienst, zich in dit leven vooral

behoort toe te leggen , om van derzelver aanvan*

keiijke kennis ook aan gene zijde van het graf

de zaligste gevolgen te kunnen hopen ?

Het Genoofschap ontving twee antwoorden on-

der de spreuken : Optimarumartium scientiane

rtwrtuo qiddem eripietw , en : Felicem qui ista

jam novtt. Htt eerste werdt als voldoende be-

antwoording aangenomen , en alzoo aan den Schrij-

ver van hetzelve de gouden Medaille toegekend.

Bij de opening van het biljet bleek Scluijver te zijn

P. VA N D E R W lïi

L

I G E N , Predikant te Thiel.

Het tweede werd geoordeeld ook zoo veel goeds

te hebben , dat aan den Schrijver de zilveren

Medaille werd toegewezen. De Heer C. \V. Pi^PE,

Predikant te lieusden beeft zich vervolgens als

Schrijver bekend gemaakt, aan wien dan ook de

zilverea eermunt is intgeieikt.

In bet Voorberigt des derden Deels , bladz. ?54

en 35 is gemeld, welke antwoorden waren in-

gekomen op de bij bet Programma \an i8i8

voorgestelde Vraag

,

LXXXVI. Over de inrigtingen en den invloed

der Gildisn, Van
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Van de vier ontvangene antwoorden werd al-
leen dat, geteekend met de spreuk; ris unita
Jortior

, als voldoende aangenomen
, en den

Schrijver de gouden Medaille toegewezen. Bi^
de opcnmg vön l.ct biJjet bleek Schrijver te zijn.

Mr. H. VV TtjDEMAN, Professor juris nart
de Vniversiteit te Lcijden , Lid van de tweede
klasse van het KonuMnh Nederlandsch Insti-
tuut en van het Zeeua^sch Genootschap der
ff^etensehappen»

Bij het Programma van 1819 was ter beant-
woording, voorgestekl

, eene Vraag

:

LXXXVfl. Over het toekomstig lot des
Joodschen Volks.

Het Genootschap ontving twee antwoorden
,

onder de spreuken : Geheel Israël zal zali^
tt^orden, en : Israël hope op den Heer. B<^ide
stukken werden onvoldoende gekemd

; DeVrm^
\& bij het Programma van 1824 ingetrokken.

Bij het Programma van 1819, werd gevraagd,
TÓor dm 1. van Grasmaand 1823.

LXXXVIIf. Een Handboek in de Nederduft-
sche taal, ten dienste van allen, wien, bij on-
derscheidene Diiks- of Polder, besturen, het cp-
ziRt en het bestuur der waterweringeii is aan-
bevoleu.
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De verdere bijzonderheden dezer Vrang zijn te

viBdcn iti het Voorberigt des Illtien Deels, bladz.

3é en 37.

Het Gcnootscliap ontving slechts eene gedeel-

telijke beantwoording , onder de spreuk : Om
nuttig te zijn voor de dpfensie vctn Zeeland

;

weike dus , hof^ zeer op zich zelve veel verdienste

hebbende, ter bekrooning niet in aanmerking

konde koraen.

De Vraag is, bij het Programma van 1824.

andermaal opengesteld , tot den 1 . van Grasmaand

1826, met weglating van dat gedeelte hetwelk

de uitwaterencle Sluizen betiof 5 doch is niet

beantwoord.

i^og werden bij hetzelfde Programma twee

Vragen voorresteld , te beantwoorden voor den 1.

van Grasmaand i823. begerende :

LXXXTX. Een voldoend , beknopt verslag

omtrent alle de voorheen bestaan hebbende en

nog aanwezige geleerde en verlichting en be-

schaving bevorderende Maatschappijen, Genooc-

schappea eii VV^etenschappelijke inrigtingen in het

Rijk der Nederlanden,

en vrór den 1 van Grasmaand iSsi:

XC, Een vervo'g op db LA R üè'*s Gelet-

terd Zeeland:— beide breederte vinden, t. a,p.

biadz. 37. Zij zijn niet beanlwooid , en bij luit

Programma vun i'èA. ingetrokken.

Bij
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Èij het Programma van 1821 werd de vol-
gende Prijsvraag uitgeschreven , te beantwoor-
den vóór den 1. van Grasmaand 1823

:

XCr. Daar er eene rijke Kalamint-mijii in de
Provincie, van Luik aanwezig is, eri in de Zink-
gieterlj te Luik, Varen uit dit metaal gemaskt wor-
den, ook voor allerlei huisfelljk ofkeukengebruik,
tot het bereiden van fpijzen , het bewaren van vochl
ten, en diergelijke, behalve de vervaardiging van
Zinkbladen tot het verdubbelen van fche^pen , het
beleggen van daken van huizen , en tot menigvul-
dige andere aanwendingen voor leibnizen

, pomp-
buizen, hanggoten en diergelijke; doch een op den
15 Maart 1813 uitgcbragt Rapport door eene Com-
misfie uit de klasfe der Natuur- en Wiskunde van
het L.flituut van Frankrijk, het gebruik vnn vateri
uit dit metaal voor het gereedmaken van Ipijzpn en
dranken, heeft doen voorkomen als niet zonder ge-
vaar voor de gezondheid kunnende geschieden, en
de toenmalige eigenaar der gezegde Miin en Zink-
gieterij in eene uitgebreide Verhandeling "het gevoe-
len der gezegde Commisfie, zoo door redenering,
als op grond van opzettelijk genomen proeven heeft
getracht te wederleggen:

Zoo wordt gevraagd

:

/. Kan het Faatwerk van Zink ^ in alle om-
fiandigheden, zonder eeniggevaar, gebruikt wor-
den ter bereiding yan fpijzen of dranken ? en

//. In hoe verre verdient het, onder gelijke
omjlandigheden

, en doelmatig gebruikt , dcvoor^

kêur
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keur boren andere thans in gebruik zijnde me-

talen ter verdubbeling van fchepen, het beleggen

van daken en al de overige hier boven gemel-

de gebruiken ?

Niet beantwoord zijnde , werd de Vraag bij

het Programma van i824. verlengd tot den i.

van Grasmaand 1826.
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Jlet Cenootfchap wil^ door het hekroonen en

uitgtven van^ aan hetzelve in V algemeen

voldoende Verhandelingen^ geenszins ver-

ftaan worden , alle de daarin vervatte /lel'

U*>gen volkomen toe te ftemmen , en als de

zijne aan te nemen*

Het erkent ook geene exemplaren voor echty

dan die door den Secretaris des Genoot-

fehaps onderteekend zijn»

©1
A^^i/rhé^jS^Sjf,^.
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M IJ NE HE EU E Ni

ïvleer dan eens trad ik \QQr tl op, wit ^ijé

keus, ter vereering der,nagedachtenis van vooH

treüelijke mannen , uit de voorgeslachten , iïie de

sieradon waren Inmner eeuwe; -- of ook van

zoodanigen , Avelker verdieiistëri 'tle'' tijdgenoofc

miskend , en de naneef reeds vergeten Iiad.

Thans echter ziet ge mij toop ü, gereed ter

Irervulh'ng van eeaen hoogstgewigtigen pligt («);

z. GEN. IV. Deel. A tey

(;?) 'sGenootscTisps Voorzitter tle Heer l A.M btiecht*»

s E N van Ritthem , liad gaarne zijnen outslap'enen vriend

deze huid: bewezen; — wie kon hct-beter?— door 's Mans
veeljarigen omgang met den Heer s c h o r e r , zoo in ge-

meenschappelijke betrekkingen van Bestuur- en Rccerings*

aaken, als in menigvuldige andere opzigcen, \yas hem alle?

öp de volkomenste ^ijzc bekend , wat de stof tot eene

Lofrede uit kon maken.— Alle bijzonderheden vraren ook

jdoor hem dan.rtoe reeds bijeengebragt , da.n de Lofredp

zelve meeïide de cdele,Man,in zijne hooge jaren, een voof

-hem te gewigtige en te aandoenlijke arbe.id tcaijn, om
idenzelvcn te. ondernemen.

' DeHser a. van deins e. Lid desGenootsctjaps, %ócié.

*5ch nn aan , en • ook van deren bekwamen Man liet zieh

cene uitmuntéode uitvo«ri'ng van dii-wejk' vervtfachten ;

'' '-.-'
- - --• - --• - --• -

•'

tosa



ter rolvoering van eene zeer mneijelijke taaie:—

•

daar ik, in deze pli'gtJg zamengeroepene Verga-

dering , de Lofredenaar moet zijn , van eenen

uitmuntenden Man , dien wij allen kenden , hoog-

achtten , beminden , en in wieii ook ik mijnen

Heer, Vriend en Weldoener mogt eerbiedigen
j

Jonkheer jacob hejndrik. schorer(6).
' Zou dan in deze oogenbliliken eene wee-

moedige huivering mij niet doordringen ? zoude

ik
I

toen hij , door bijkomende zwakheid , daarin werd verhin-

derd. De keus viel toen op niij , en ik vond mij , om de op

bladz. 6. gegevcne redenen, verpligr mijne krachten aan

dit onderwerp te beproeveni de edelmoedigheid van den

Heer lambr echtsen heeft echter deze onderueraing

zeer veel verligt, door alle de opgezamelde bouwstofTen

,

mij , even als aan den Heer va n d e i-n s e, ten gebruiker

af te staan. Eik die eenig belang stelt in de nagedachtenis

van de» Heer schorer., zal d'nn ook den Heer i, a m-

SRECHTSEN gcene erkentenis weigeren, gelijk ik hem

hier openlijk voor deze hulp mijnen dank betuig.

" C*} D^ Heer ^c hor er. werd geboren te MiJdclburg ^

den 5 Februarij i-óo. Zijne ouderen waren Mr. johaw
cuiLlELMUS SCHOP. ER, gecommitteerdt Raad van

Zeeland, en Vrouwe anna H-CNRiEï'fA, JSaronesst

dtPerponcher de Maiton neiive. Hij trouwde de eer.stemaal ia

1786. nr.et Jonkvr. jon ANNA cornelia tiiiuaut,

tiit welk huwelijk geboren is Joukvr. adriana wiluel-

MiNA macdalf, I7A scHORER, (tharis Echtgenoot

van dtn Hoog Ed. Gestr. Heer Mr. h. }. van doo«.n,

. Gouverneur der Provincie Zcdani : ) — ten tweedeniriak

•in 1794, niet Jonkvr. johanna maria van d^m
'.BRAND E, uit weikeu echt een Zoon en vijf Dochters zij»

overgeblev^;D.

/



ik niet gevoelen hoe vee! het zegt » de verdlens*

ten van groóte mannen in hel ware licht te plaat-

sen?— Zekerlijk! het is toch wei geene onbe-"

duidende bemoeijing , hen , en Ituane weldadige

betrekkingen tot de IMaatschappi] , hunne werk-

zaamheden , waar door zij huune Medeburgers op

het duurst aan zich verphgtten,— doch welker

, invloed bij dea voorrgezvveepten gang van dui-

zendvoudige wissehngen , of onopgemerkt bJeef,

o/" waaraan men was gewoon ^ewoiden,— aan-

schouwelijk daar te stellen !
^

Wie zou dan niet schroinen , de hulde toe te

brengen aan de asch en aan de hooge verdiensten

van eenen schorer?— dit te doen, in naam

van een achtbaar Genoofschap ?

Verre, verre van mij a'lhans, het overmoedig

denkbeeld, dat zulks niet boven mijne krachten

zij ! — dat ik daar in zoo zal slagen , dat de uit-

muntendheid van onzen edelen Ontslapenen door

mijne voordragt niet ontluisterd worde , en üt

slechts eenigermate aan uwe verwacLting beant-

woorde.

Of is dit slechts voorwendsel, geveinsde ne-

derigheid?— Zou het dit hunnen zijn?— Is dan

die hartenboeijende welsprekendheid, met weLke

Yoormaals in Uwe Vetgaderingen de onnavolgbare

TAN DER PAiiM, de nagedachtenis, van zij-

nen VAN DE PERRE veieèrde j is liet schooi^

reUebeleid ; w^^armede de eeivvaardige DRiJFiioue

A 2 de
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•^fe verdiensten van zijnen w r iv c k E t, m A N out-

•^uwde , üok mij ten deel gevallen ? iSa:rr, necw
5

-liet was de eerbied voor VGenootscliaps welLeha-

' gen , het warea de van den Hoer schouer
-«inlvanqene weldaden, die hot mij deden wagen

'-T&Mans Lufredenaar te zijn:— want, ik gevoel

^het, 'indien ik mij daaraan had onUrokken , zoo

-^oude mijne dure verpligting aan hem , n)ij ihuu:»

/pis in Let aangezigt zijn gevlogen

!

Welaan , clan ! —~- Zija de hegaafdheden der

met eerbied genoemde Mannen ni«t de mijne j ten

'aanzien echter van het gevoel des harten , en der

'Stemming mijner ziel, dmf jk mij met iien gé-

1 lijk stellen : Ik zal dus, M. 11. ! rn iivveu naair.
,'

over den waaidigcn sciiorer spreken, zoo als

ik soreken kan. Dat uwe aandacht , dat u'.vü
1.

'

pegeveiKÜieid mij bemoedigen !

Zekerlijk zoude ik niet tegen het oogmerk

.dezer picgligheid handelen , door den voortrelié-

-lijkeii Man te beschouwen , niet slechts ia zijne

booge verdiensten ten aanzien van dit ons Genocjt-

scha^), maar ook in betrekking tot den gciii,-

êcheii oiin^ang zijnes wijden weikk-iings in de

iRJaatschappij, die hij zoo zeer aan zich vernliglte.

Dan, hier opent zich ^n zoo onoverzienhaar

-verschiet van betrekkingen en weikzaainhedeti

; ji^edmeude ecne reeks van dertig jaren , dat het-

fel^o jpaet geeae Jöiogeliikiieid ia bet enge ,

(. Tooy
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'nroor eene IcTeJe heslemde , tIV]perk , kan v/or-

den doorgewandel.'l — Het' Panoranie zou 'ie

-j^root , te vol gesc'jiedenis zijn , en te- ongunsti-

gen licht ontvaugen , om alle biizondeiliedea

naar verdienste te kunnen bcsdiouwcn.

Wij moeten dus den rijken oogst van ditrui-

nie veld den Gescliiedsclirijver overlaten:— ^Vij

kunnen dit te veiüger, daar toch niet zoo zeer

in de menigte dier betrekkingen 's Mans eer-

waardij gelegen was. Deze kan en zal. ons in het

schoonste en zuivei-ste licht verschijnen , wanneer

wij Hem ons ter beschouwing voorstellen:

I. ^Is eeneii uitmuntenden Regent en

Staatsman ;

II. Ais eenen hoogstverdlinstclljken Burger;

IlI.' ALs een edel Mcnsch.

Het zij mij vergund nog èéiie aanmerking

vooraf" te zenden.

Deze Vergadering xiet ook in haar midden ee-

nigen van die aanzienlijke Mannen , welke, in

onderscheidene en zeer gewigtige betrekkin-

gen , in de moeiten en zorgen van den . Ilegent

en Staatsman deelden.-^- I\l. H. Gij zult het ifn-

mers als geene miskenning van uii^e verdien-

sten aanmerken , v^anneer ik in liet bijzonder over

_<tcrj Hecf SC H o Tl £ il moetende spreken, uwo



namen , in den gang mijner rede-, niet telkens

, bij den zijnen voeg. D^i geschiedenis heeft ze /

reeds te boek geslagen , en zal ze ooJ{, veidcx

den Nakomeling heiligen !

I.

Het eerst dan moesten wij onzen schor BR
beschouwen als eenen uitmuntenden Regent en

Staatsman.

Na het volbrengen zijner Letteroefeningen aan

Utrecht's Hooge School ( c ) , werd hij weldra ge-

leid aan den 'Rgang der Staatkinxhge Loopbaan,

welke hem, naar het rafidsbesluitder hooge Voor-

zienigheid, stond af te leggen.

Hij trad ze in, juist in het begin van dat,

in de geschiedenis des Vaderlands ,
jammerlijk

,

eo voor den waardigen Staatsman zoo moeijelijk

tijdperk (o?) , gedurende hetwelk , na eenen lang-

durigen vrede , die oiis alle zegeningen van wel-

vaart en volksgeluk had te genieten gegeven
,

onze heilzon begon te tanen j
— toen het lieve Va-

der-

(r) Hij verkreeg tien rang van J, U. D. den 20 Mairt

i?8o, na verdediging eencr Disscrt. inaug. De eo quod eire»

exhtercdationes liberorum tam jure euttiquo quam jure twvo ob»

tir.e'

.

(rf) Hij vyerd benoemd tot tweeden Pensionaris d«^

Sud Middelburg den 17- Nove?iber 1781.
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^crlimd , verarmd door vijandelijke roofzuclit vaa

buiten , — verzwakt door burgertwist van bin-

nen , T-- eindelijk door vreemden ovcrheerd , -^

uit den rang der Volken werd nitgewischt.

Zijne staatkundige ocfensc'aool was dezelfde
,

.welke, te dien tijde , de grootste Mannen vormde.

Ook hij klom tot den velhevenen rang, v/aar in

wij hem gezien liebben , langs deieXide trappen.,

pp welken zoo vele doorluchtige Vaderen hem
waren vooigestegen.

Het geslacht , hetwelk wij onder ons oog hebbep

zien opgroeijen , moge het zoo zeer niet weten

,

wi] weten het nog : — de stedelijke regeringeu

onder het oude Staatsbestuur, waren geenszins dm
onbeduidende zoogenoomde Municipallteiten

,

tot welke zij, onder deFransche overheeischin<>-.

zijn vernederd.— Neen , hoogst-aclstbare Verga-

deringen, in welke niet slechts de stedelijke aan-

gelegenheden behandeid en beslist , maar ook

de gewigtigste belangen de:i VaderlaticU ove;;-

wogén werden ,--. vrede en ooi'log, verbonden

piet Mogendheden , aaugelegene handelbetrekkin-

gen,— alles, in één woord, 't welk bij Js Lqnds

Algemeene Staten voorkwam , en bij de gewes-

telijke Afgevaardigden , ter overweging hunner

?enders, werd overgenomen j— de gewestelijke

geldmiddelen , munt , waterstaatszakc« ; --. wie

Jtan alles opnoemen ? —

r

A/i . Wdke



W'i'lce iiitmunfentle Lcerscliolèn van' Staat- eh

Staalshiiisliouclkunde ! — hoe' p^p.tcliikt om jon-^

"gelingen op te ieid.^n tot atlerlèi nuttifje kcn-

uis ; — om hen te vormen tot goe^le Rogcfifen

••of Ministers;— hunnen 'sti;I te ' beschaven , hun-

ne vriproedis^heid in het sprekeu aan te vuren ;
—

%en te bekwamen tot de eerste éeréposten in
t

den Staat !—

Aan de hand van eenen schrandejen voorj^an-r

ger (e) tiad schorer dan moedig deze zijne

'loopbaan in'j en koos zich de bekwaamste JSJan-

•nen (ƒ ) tot modellen van navolging in alles wafc

waarlijk goed was.

Na eene vijfjarige oefening en vorming, zag

hij zie!) bekleed met de eerste Ministeriëie waar-

digheid bij den Rasd van Middeliurgig)., en

v/el in een tijdsgewricht, dat dó Burgertwist op

het hevigst woedde, en weldia ontaardde in too<-

neelen, bij welker herdenken nog liet havt van

weedom bloedt. MogLen al, volgens de aan-^

^mejking van eenen grooten Staatsman, deze twis-

ten niet op Zeeuwschen grond geboren zijn ;
—

Zeeland deelde' maar al te zeer in derzelver "jani-

'merlijke gevolgen: — Dan ^ Vv'clke Regenten of

''ïïinistei-s die gruv/elen mogen hebben bestuurd

' • of

(_' « ) De heer m a c a R. è.

(ƒ) De H.H. VAN DE SPIECEÏ, en OE BBVËTyEl^^

-'• {5) Dsa J3. Maar? ijlc^.
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of cjoC'^^Ejokfiun] ,— S c lï o R E R , da edele , da

eeilijJk-e scjüorer had nimmer daarin deliaad:

-}iij veifoeide jce en betreurde re, en zijn toenieedjf

geoefend oog voorzag eenmaal Leiiktoze gevo'geö.

Zekerlijk kon men hem niet tellen onder de

overdrevene ijveraars van èene of andere der twis-

tende partijen; — dan, hoe zeer ook afkeerig

-van de toenmaals gewilde groncUoettlge her"

iitnUiiig ^ hij zou echter niet geschioorad hebböïi

mede te werken, to- iieii>tci yü'I ouffjiskenbare

-staatsgebrekea,

- Nog stond gedarenJe eenige jaren (/z), onder

de scliaduw der Staats- en Stadhouderlijke lege-!

ïinp-, het oude Staats^ebouvv van Nederland; —

»

CU dit tijdvak was Voor hein 200 vol van de ge-

wigtigste werkzaamheden , dat men vergeefs zou

tiacliteu slechts in de ruNysie trekken te schet-

•sen, wat hij voor het t^aderland ^^oci^ 'Steeland
^

voor Middelburg heeft verrigt! —
Slaat ze op , M. H. ! Gij , die het kunt , slaat T.p

:;op, de Registers der Staats- en Stads -besluitea

-Van dit tijdperk : — bijna elke bladzijde zal be^»

,wijzen, hetgeen den Spreker onmogelijk is, i^

de bijzonderheden mede te declen:-— zij kun-
nen dan ook uwer aandacht niet ontglippen , di^

moeijelijke , edele, hoezeer tegen de overmagt

^Èaisluktc pogingen, tot behoud dor iurigting vaq

C^} De jarco 1705—1:33,



het voormaals zoo groot , zoo vermogencl , op de

niojgenlanden liaridolend ligchaam , weleer den

steun van 's Lands en Middelburgs welvaren , -^

welks nog oveü'g zijnde gebouwen ons die

sohoone dagen wel herinneren , maar ook de Jtlagt

doen slaken : het is geweest

!

Zoo sloot zich een, door den Heer se hor er
in zijne moeitevolie Ambtsbediening doorgewor-

stelde, negenjarige tijdkring,

Aan deze dagen knoopten zich andere, zwan-

jjer, ja, van groote gebeurtenissen ; doch die,

helaas ! ook de kiem van onzen geheelen onder-

gang met zich bragten , en ook onzen Staatsman

weder dompelden in eenen maalstroom van on-

gekende staatkundige moeite en zorgen.

De wapenen der Fransche Republiek zege-

praalden alom ; Staatsvlaanderen , Holland en

Utrecht waron door hare legers bezet ; — nu

eischte een Fiansch Legerhoofd (
i ) de overgave

van Zeeland, en ook dit gewest moest bukken.

Elders had de strenge vorst onze rivieren tot

heerbanen voor de vreemde legers herschapen ;
—

.

hier hield zij de oorlogschepen werkeloos in

't ijs bekneld: — er was geene andere magt,

die tegenstand kon biedeq.

(/) MicBAUD, en vervolgen* moreaü, ia

Januarij 1795.
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De Heer se horer behoorde dan ook nu tof

de Afgevaardigden {k), die met dei- Franschea

Legerhoofd de bestmogehjke voorwaard<ïn regel-

den ; maar niet minder gewigtig was zijn moe-

dige invloed , toen verv^olgèns het Fransch Bestuur

zich deed kennen als eene wordende Roofliarpij,

in de verfoeijehjk-snoode en honende voorwaar-

den, op welke het de onafhankelijkheid onzes

Vaderlands wilde erkennen en waarborgen ; voor-

Waarden , die ook niets minder dan den afstand

Tan de Zeenwsclie Eilanden TFahheren en Zuid-

hevekind in zich sloten. Nu verhieven der Zeeu-

wen Vertegenwoordigers hunne stem , hun don-t

derwoord (/) verbaasde de Vergadering der AI-

geraeene Staten , en bezielde derzelver Afgevaar-

digden te Parijs met nieuweso moed.— Neen!

Zeelands schoonst gedeelte werd niet van hetzelve

al^escheurd ! — eeuwige eer zij ü , edele INÏan-

nen, wien liet, met uwen schorer aan het

hoofd, door hoog gezag was aanbevolen, in den

kronkelenden gang der aangeljondene onderhan-

delingen voor Zeelands heil en onschendbaarheid

te waken ! ( m )

Jntusschen naderde , met rassche schreden , het

tijd-

(f) Deze Commissie bestond uit de H. H. schorer,

BU IJ SS EN VAN KATTENDIJKEen A. VAN OOORM.

(/) Men vindt dit stuk Bijlage A.

(W) OeH. H. SCHORER, ?R.MBR.INS,I.AMBR.EC!5TSEX,

XIJLKV>.LO Cn DE B£VCS.SN>



(jjffstJp ticp slooninj; van het oufie Shn^spiéboti^V

der Unie. Driilrloe, in een ige betrekking, medeJi.

teweiken, komle en wiide f^c hor er niet Hij

onttrok ziclj r.lzoo van Alle styatkunclige bemoei-

jingen ( 7? ) , voor welke hij, in zijne denkwijze,

oordeelde niet langer te kunnen nuttig zijn ; en

200 moest dan de Maatscliappij , zeven jaren \^Vi^y

^e vruchten zijner hooge bekwaanihoden missen.

Dan ! het was niet A-oor altijd.— Na het daar-

fi^ellen der nieuwe Staatsregeling gaf hij zich.

ROgn^aals' aan zijn Vaderland , aan Zeeland , aan

ïijne Medeburgei ch weder, (o) Cn zag hij zich

één jaar later, tot hoofd van het stedelijk hcwitid

ïijtier Stad verkoren 5 'locji niet deze nieuwe

Viioitzetting zijner staatkundige Joojmaan is ook

<]e rust voor altijd Jieni ontweken.

Het waren vooi-zeker al aanstonds geene klei-

iiigheden, in den geest der aangenoniene Staats-

r^'gehng eene menigte van maalscijappelijke in-

ri«lin"en van nieuws in te voeren : oude veror-

deningen beter te wijzigen
, ja , eene gehecle

Lerscliepping aller vakken van burgerlijk bewind

claar te stellen.— i)e wcderoprigting der Mid-

del-

(«) Den ?:j Aiij. 1705.

( o ) D''n ni Ofceii^her iPoi Tr?rd hij inngestcld 'ot ^t^ad

i::T iïndMidik'itirg , eu irtiSoytot President van den Raad.



delburgscKe Wisse'Jjank, Tereisclitc moel]eVrjke

zorgen , lustelooze overwegingen. — Het wa^

SCHORER, op wien vooi al het besjtuur dier

burgeilijke lierschepping drukte.

Was men ^ ten aanzien van den gang der za-

ken, do orde der oude Staals- regering eeniger-^

mate i,'!?nadei,d, onz.e edele Man begreep dan ook,

dat bekwame.Bestuurders van vorige dagen thans

l\üO"stnuttiir konden werkzaam ziin.— Welk een0,0
iiitnemend genoegen voor zijn Isait, M^elk eece

zegepraal op den geest diens tijds was liet hena

dan, een aantal zoodanige mannen, hoe verschil-

lende ook hunne staatkundige begrippen zijn

mogten , te overreden , om zich tot heil van Stad

en Land te verbroederen , en in de zorgen vai3^

bet bestuur te deelen

!

y

Dan ! welk heil' ook de vcreenigde , de wel-

willendste, de eerlijkste bemoei) ingen der schran-

dei-stc Mannen stichten mogten ; aan de lolwisse-

ïingen der volken was geen einde.

De Aarts - vijand van' het menschdora werd toï

Keizer der. Franschen ierheven. — Hij benijdde

ook ons tot het laatste overschot van voiksge^ï

hik.— Hot Vaderland ' in den , door hem voo»

zich heen aangesclionnen , sti-oom van overwel-

diging en bederf niede te slepen , behoorde lol

den grenzenloozen on.vfing zijner nooit verza-

digde heerschzuchr en helsche iistai. ^
Zoo



Zoo ontvingen wij i/ o d ê \v ij k tot Koning r—
een Koning echter, zoo geheel wars vandévStaat-

iunde zijnes Broeders , dat hij , door zijne edele

pogingen , om ons den verloren voorspoed weder

te geven, 's Keizers haat en iiiisliandehngcn zich

op den hals liaalde.

LoDEWiJK. intusschen , de met onze ware

Belangon onbekende Lo de Wijk , behoefde bra-

ve, kundige Staatsmannen.— Hij zocht ze en

vond ze : ook in Zeeland.^ Schorer efi twee

andere uitmuntende Zeemven (/?), werden be-

noemd tot Staatsraden in buitengcvvoncn dienst,—

Moest 'er geraadjileegd woiden over de gewig-

tgste belatigen van het rijk ; het edel Drieman-

schap weid 'er toe opgeroepen :— Begeerde de

Koning Lekend te worden met Middelburgs'

aangelegenheden ; schorer 's bekwame hand

reikte Z. M. de gewigtigste inlichtingen.

Baarde Zeclands weerlooze toestand tegen eenen

altijd mogelijken aanval der Engelschen , de regt-

matigste bekommeringen ; hij werd den Koning

met nadruk voorgehowdcn (^), en dit ailéénkon

den , onzen waardigen man bij den Keizer aan-

gewrevcnen , laster van Anglomanie , in al des-

zelfs snoodheid logenstraffen.

Benoemd tot Burgemeester aan het hoofd van

een

C/>') De Heeren LAMBRECHTSENcn van den
ü o U T E.

({?) Zie Bijlage B.



èeri ni'euw Stads Bestuur (r) , tlrulten liem oolq

liieuwe bczVvaren -i- Wat I)ij intusschen bij den

Koning vermogt ; wat zijne en zijneï niederé-

gcnteh veieenigde' pogingen kónden uitwerken^

bleek, toen zij moedig, en met een zoo gewensclït

als regtmatig gevolg y optraden tegen Zeelands ont-

zetting van het 7 bij vorige StaatsLesIuiten toeger

kend, aandeel inden handel op de morgenlanden.

Och ! of de vrede toen Europa had mogen be«

-Stralen ! men had voorzeker dien edelen ijver

door de heerlijkste gevolgen óp 't luistemjkst

bekroond gezien

!

Kon het wel anders, of Zeelands iugezetenea

zagen met vrévigtle hunnen Koning in hun midden "?

Kon het anders , of inzonderheid Middelburg

voorspelde zich, uit de hooge onderscheiding ,>

-door Z. M. haren Burgemeester bewezen , iets

goeds voor hare welvaart?— En, voorwaar I

deze hoop vrerd niet te leur gesteld !—
Eerlang bleek hel , wat 's Mans tusschenkomsty

vereenigd met die van den toenmahgen hüogst-^

achtbaren Bewindsman van dit gewest ( * ) , (eer^

voller nagedachtenis!) tot heil van Zeeland, vaa

deze Stad had uitgewerkt.

. Behoef ik u , M. H 1 het zoo weldadig Ko^
ninklijk Besluit van dan 6 van Zomermaand des

i5. GEN. IV. DEEii. B jaais

(r) Den 20 Januarij 180S.

(s) De Heev Land- Drost VAi» door»-.



j«ars 1809, wel te berinneren?— neen immerS ?

gij allen deeldet in de algemeene dankbaar-

heid : — gij weet het , dat onder zoo veel goeds

,

ook aan Middelburg ecne nieowe liaven, als

ecne hoofdweldaad , werd toeüezegd !

Dan ! — gelijk de Landman , bij bet aansobon-*

Wen zijner veel belovende velden, zich verheugt

in het vooruitzigt van eenen rijken ocwst , doch

soms in een oogenblik , door onweder en hagel-

slag, die heerlijke verwachtingen op 't smarte-

lijkst verijdeld ziet ;— zoo ging het ook 07is.-^

Engeiands kiijgsmagt stortte zich op Zeeland,

en overstroomde JValcheren ( i ).

Mogt al de wijsheid der Overheden , door een

tijdig verdrag , den vijandelijken aanval met »1

deszelfs schromelijke gevolgen , van het weer-

looze , tusschen twee Vestingen gelegene Mid-

delburg afwenden; weldra echter moest het ge-

westelijk bestuur zich van het bewind ontslaan,

en zoo kwam dan , niet tegenstaande 'er eene

Engelsche regering was benoemd , een groot

gedeelte van het beheer des geheelen eilands y

met tienvoudige zwaarte op den Burgemeester

SCHOR ER neder.

Wij hebben het gezien , wij hebben het onder-

Vonden , wat het zegt , te zijn in de magt ceuir

Vijands , ook dan zelfs , wanneer deze bescheiden

(/) Dca a9 Julij 1809.



feh ëcleltndedig liandelt : maar de nooit geeiiidfg-

de zorgen -^ de belangelooste zelCsopoÖeringen
f

die de waardige s e H O E. E R , vijf riiaandeni

lang zidi
,

ja heeft móetenj inaar ook tot heil

zijner niedeburgeren en mede - ingezetenen , iich

lieeft willen getroosten ; ^- neen — deze kan nie*

rnand zich verbeelden of opspmmen. — Zoo im-*

tner,-^ in dit tijdsgewricht toonde hij waarhjk

groot te zijn.

Wilt ge echter èehé sthets tati onzen en zijnen

toestand in die dagen , tOen de rpök van het be-

legerd en biandend Klissingen zelfs onze mid-

dagzon benevelde?—* Behaagt Ü misschien eenó

figuurlijke vooistelling tan 's T^lans zoo zeer ge-

blekene grootheid ? ooideelt dan , uit eigeiie on-»

dervinding ^ óf de volgende ook getrouw kaïj

beeten

:

Een Sfuuriiiati j die op Stille höreii

«ijn koers ^ Waar heen de kiel moest VaréH |

üaar wehsCh vóór wind en stroomen rigtt*

en , zonder vrees voor ramp of branden $

"tveldra ter haven aan mogt landen j

stond slechts te roer en deed zijn pligt ï

iboch 't bleek niet waf die Öiöü iöü Weiéü /

kis bange nood den stoutsten vreezen ^

en 't moedigst hart versagen doei



"^
Bij felle ramp alleen kan büjlven,

wiens ziel bij doodsangst ?al bezvyijkenj

L "wie pal zal staan met mannenmoed.

£!•

-'. Dan'— als bij 't brullen derorkanen,

de Zon 'en Maan en StaiTen'ftneü',

de bliksem ra's en stengen splijt
j

, en, uit het zwarte zwerk geschoten,

de donders raatlen doet en stooten

,

en zeil en want aan flarden, rijt
j

• '}•>['}

Dan— als het wrak drijft redloos henen

,

- de schepelingen kermend weenen,

wanhopend aan behoudenis;

als zelfs de hoop op 't veege leven

,

^ ten langen laatsten heeft begeven
;

dan blijkt eerst wat de Stuurman is.

Hij, die, in 't barnen der gevaren,

»waar schrik en angsten om hem waren ^

de kopren boj st 'er tegen stelt

,

'^ en met het oog op God geslagen

,

zich door geen doodvrees laat yersagcn

,

;jg[ Hij is ge\Vis d« ware held.

't MüO«



H 21 )-

*tMoog om hem dondren, loeijen , krakei^»

geen wanhoop doet hem ph'gt verzaken , r

de ervaring helpt en steunt zijn moed;

verbreekt het noodweer mast en touwen
j ^

hij wil toch, wat hij kan, behouên

;

•i

zijn vaste vuist weet wat zij doet.

Ziet daar, wat se hor er ons mogt Wezeü,

toen onze nood , op 't hoogst gerezen

,

ons dreigde met den laatsten slag: '

toen we in een drom der bangste plagen

,

ons stil bereidden 't leed te dragen

,

daar men te roer toch schor]er zag.

'1'. ' ''^{{

Toen de oorlogsdonder , losgebroken
,

't rondom ons door zijn vuur deed rooken,

met al zijn ijslijkheên verzeld ;

toen elk moest voor zijn woeden schrikken

,

was aan 's Mans vastheid geen vervvrikkea j

bij stond getrouw en bleef een held. i

Wat plagerijen, moeite en zorgen {

hem overstroomden j—^ van den morgei^ '•

tot aan den avond stond hij düar»

f



|!s Scbütsheer in onze ongelukken :

Jlij liet door last op last zich drukken,

tot heil en rust der Burgerücbaar. —

De dwang mogt eisclien, dreigen, vloeken
|

peen — nimmer kon hij hem yerkloeken
j

op Hem stuitte al de woede en trots;

gelijk , bij storm , ontembre baren

,

die , woedend , 't stoutste hart yervareri

,

zich breken op een vaste rots.

Te sterk geteekend zijn deze trekken roorze-

\er niet ! — Neen ! de waardige Man kweet zich

Uilmuntend.— Met den bedaaidsten , maar tevenS;

pnkréMkbaarsten moed, wist hij zijne achtbaar-

heid en voortrellëlijk beleid zoo heerlijk te doen

gelden , dat oü]c de Engelsche krijgsoversten en,

|)eambteu zijna uitspraken eerbiedigden.

En zouden ^an zijne Medeburgers hunne dure

ferpligting aan hem niet gevoeld, niet erkend

hebben ? O ! dan hadden zij gewisselijk zijner

?iiet waardig geweest ! — Neen , dit was niet itior

gelijk!—» Hij ontving de ondubbelzinnigsté, de

hartelijkste bewijzen van hunne opregte daukbaar-

beid; waar door een hart als het zijne, de strée^

^endste genoegens smaken moest.

Eindelijk kwam 'er , door den aftogt der En-

gelsche krijgsmagt, weder yerademing (« ).

^«^ In December ^8o^



Do«h bet was eene kalmte , gelijk aan de eens*»''

klaps daar zijnde stilte bij eenen storm, die bin-'

nen weinige oogenbiikken, uit eene andere streek,

met verdubbelde woede terug komt.

Weldra verschenen de Fransclien weder, met

latl de bitterheid van trotsche en booze overwel-

digers.— De laatste dag van het negende jaar

dezer eeuw zag reeds JV^alcheren met het Fran-

sche Keizerrijk vereenigd.— In het tiende lei-

de i< o D Ew IJ K , der tergingen zijnes Broeders

moede, den schepter neder, — en werd geheel

Zeeland
,

geheel het Vaderland door de nooit

rerzadigdö roofzucht der Fransche overheersching

ingeslokt, en het baarde voor den eerbiedwaar-

digen s c H o R E R niets , dan eene aaneenscha-

!keling van zorgen en het grievendst zielsverdrict.

Niet slechts zag de edele man , die , des nog on-

epgehevenen, aan Koning lodewijk gedanen

eeds, getrouw, gehoorzaamheid aan de bevelen

van N AP ©leon's Bevelhebbers weigerde, zich

daar toe weldra door soldatengeweld gedwongen
;'

— maar hem wachtte nog eene veel zwaardere

beproeving, welke echter, gelijk altijd die van

edele zielen , slechts dienen moest , om zijne

deugd en braafheid in het helderst liclït te plaats

pen.

Wij kennen thans te wel den geest van NA-»

Poleon's regering, dan dat het ons zoüd«

Iwvreemden, dat in de oogea van lage Yieijcrsi

^4 15/0 3i^ .-^



of snoode rerspieders eene bij hen zoo onbeken-

de als onbereikbare deugd , als die van onzen

SCIJORER, allerhatelijkst zijn moest, en dat

zij het voor een , zelis iiunnen Ileor aangenaam

offer konden houden, eenen Man te doen vallen,

die geloond had zijnen pligt te kennen, en dien

moediglijk te durven belrachteu.

» Middelburgs Burgemeester was een vriend

ï) der Engeischen j liij had hen door de aanbie-

» ding der Stads - sleutels gehuldigd , en hun

» ter cere de Stad doen verlichlen."

Deze was de fijn uitgedachte laster , die eenei?

HAPOLEQN juist in zijne zwakste zijde grijpen

moest 5
— eenen 'Napoleon , wien gevangenis

,

verbanning en dood ieder oogenblik van de hand

vlogen.

Vvij willen immers, M. H. ! in dit plcgtig

oogenbiik , de beruchte uitbersting dier helschö

Loosheid in alle bijzonderheden ons niet herin-r

neren ? — VN ij willen ons aan de nagedachte-

nis van onzen diei baren schorer niet vergrij-

pen, dqor de schandelijke hoon-taal van eenea

Keizerlijken mond andermaal te doen liooren.

. De geschiedenis heeft dezen zedelijken moifjrd

,

door KAPOiiEOK aan eenen der edelste niaur

nen uit zijn gansch gebied gepleegd, getrouwe-?

lijk geboekt. ( v )

Wij weten , hoe daar door alle yreugdebetoo-»

ning

t j^v) Zie over dit merkwaardig voorval de Bijlage C,



öing bij des oveilieerschers tcgenwoortlighelcl ons

tot bitterheid werd.— Onze straten hengen hefc

nog, hoe onze Medeburgers met weedom, ver-

ontwaardiging en kommer in de ziel elkanderea

ontmoetten , over den hoon hmmen geh'efden Bur-

gemeester aangedaan , en het lot , dat hera ko»

wachten.

Dan , veiUg in de hoede des Almagtigen , cri

gehuld in zijne onsclnild, wandelde de beleedigde

!^Jan met zijne Gade onder ons bedaardclijk daar

henen ; vleide hij zich geiustelijk in de armen

van den slaap, en,-shiimerde verkwikkelijk in.

Te gewigtig echter waren de omstandigheden,

dan dat hij de doelmatigste middelen niet zoude

hebben aangewend, om de pijlen des lasters te

verslompen, ofderzelver doel te doen missen.

Napoleon hoorde , en wilde hooren, -^

Daar 'staat schor er voor hem, in al de acht-

bare majesteit, die deri man zoo natuurlijk eigen

was, — en wat zeide hij nu tot den geweldigen ?

yvat durlde hij de^en te gemoet voeien ?— Wilt

ge , M. H. iets van die redenen hooren ? — het

zij zoo !
— doch weet, dat de woorden , door

mijnen mond , in onze taal gesproken , met geené

mogelijkheid dien kraclitvollen nadiuk kunnen

hebbpn , welken alleen de beleedigde Man , die

in deze oogenbhkken zijne waarde gevoelde, aaq

dezelve geven kon.



Dus besloot hij zijne rede:

35 Ik weet het Sire! mijn lot, is in uwc handen,-»

» Gij kunt met mij Ijantlelen naar welgevallen,—»

» Na mijne rust, mijne gezondheid en het groot-

>) ste deel mijnes levens aan het welzijn mijner

3> Mcdeburgeren te hebben opgeofFerd, vrees il^

» zel.'s den dood niet.

5) Ik Ijeroep mij op hun geAveten. Ik beroep

>^ mi) zells op dat der Engelschen , of zij mij

» kunnen bev/ijzen , hun ooit in eenig opzigt

» te zijn toegedaan geweest , en of ik iets ver-

» rigt heb, dat tot nadeel der belangen van Hol-

30 land of van Frankrijk strekken kon.

» 't Is waar , de Hollanders beminnen de Fran*

y> schen niet , maar nog minder houden zij van

)) de Engclsclien. Zij beniinnen slechts hun Va-

3D dcriand en men zal hen altijd getrouw vin-

7) den, aan den gebieder, die hun gegeven

y) wordt. Deze gevoelens hebben zij aan deij

y> Godsdienst te danken.

» Voor 't overige , Sire , verklare ik U , dat,

yy zoo eenige andere Natie dan de Engelsche ,

?> ja , zoo de Engelschen zelve weder Middelburg

» binnen kwamen , ik mij niet anders zou knn-

» nen gedragen , dan ik mij gedragen heb
j

y> dat is , te handelen^als een eerlijk Man."

Wat, bij deze toespraak, in het hart van

IfAPOiiEpK omging, wst^ wij lUett-* Z-oudeo



liyij échter niet mogen vooronderstellen , dat dê

Aanblik des Sprekers , dat eene taal als deze , di€^

hij nog nimmer had gehoord , de ijzeren dub4

beling zijner ziel doorboorden, en hij gevoelde/

dat hij thans als de schuldige voor scHOREa
stond ?

Een tóoneel als dit , hadden althans zijne Groo--

ten nooit gezien : het joeg hun verbaasdheid en

eerbied in het hart. '

De triomf van den edelen seHOR er op deit

kster was volkomen ! Napol,êon' werd met

hem bevredigd , en kon hem zijne achting niet

Weigeren ; het bleek in de gevolgen dat hij dit-

maal zijne zedelijke nederlaag erkende, en het

Keizerlijk Besluit, waar door Zeeland een De-

partement ^n Middelburg tot Hoofdplaats wer-

den verklaard, toonde nu ook hier, dat hetgeed

de mensch ten kwade had gedacht, een Hooge?

!pe§tuux dit ten goede had doen uitloopen.

Nog vóór den afloop van dit zoo rampvol jaaf

pindigde het Burgemeesterschap van den eerbiedil

vyaardigen schorer: hij bleef echter in andere

betrekkingen , ook onder de Fransche WetgeW

ying , deel behouden aan het Bestuur.

Had hij nu, van de eerste schrede in zijnd

doornenvolle staatkundige loopbaan af, zijn Va-»

derland van lieverlede den ondergang zien nade-

|«9, ?a eindelijk deszelfs geheel verderf moeten

aai^-a



janscltouwen ; Iiij moj^t ook het eeuwïg gezegend

tijdstip beleven , dat de rran des gewe'ds van den

troon gebonsd , zi;ne prooi moest los laten ;
— dat

wi) naam en rang onderde Volken en het Vadeiland

terug k iegen ; en vreemde ovejlieeiscliing door liet

zacht en wettig bestuur van eenen Vorst en Ko-.

ning, onzen vriend en broeder , werd vervangen.—

Heerlijk zag nu ook s c h o r e r zijn doorge^»

^orstcld leed rergoed , en aan zijne verdienslen

eene nieuwe , zijner waardige buide toogebragt

,

door zijrie benoeming tot Vertegenwoordiger der

Hoogste magt , tot Gouverneur van Zeeland
„

welke gewigtfge waardigheid hij ruim drie ja-

yen eervol heeft bekleed.

. Ja! voorwaar, eervol bekleed!—^ Hij mogtdit

laatste tijdperk zijnes Bestuurs vereeuwigd zien,

door de daarstelling der nieuwe Haven van Mid-

delburg. Door Koning LODE^vIJK der Stad

reeds toegezegd , had de Fiansche overheersching

ook dit uitzigt in rook doen verdwijnen.— De

vei-vulling dier hoop was voor de vreedzamer da-

gen van Koning vfillem bewaard.

Ter uitvoering van dit groot werk, bad Z.M,

een zestal aanzienlijke en bekwame mannen {w)

met den Heer s'c h o r e r aan het hoofd benoemd
^

en weinig tijds vóór zijne aftreding had hij liet

genoegen zich in de vollooijing te verblijden.

(w') Men zal deze Heeren genoei^id vinden ^o hs' 4*.*,

!r»n Bijlage D.
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Middelburg / Ge zult het immers nooit ver-

geten , hoe veel ge uwen , weleer grooten , ver-

dienstelijken Burger ook in dii opzigt te danken

hebt ! — hoe vele moeite en zorg hem ook déze

tiwe haven heeft gekost!— Ge vergeet het niet,

dat hij zelf" den voortgang van het werk heeft

ingewijd, toen jzijne hand den eersten aardklomp

uitgroef.— Ge wilt het niet vergeten, hoe hij,

in het, ach! laatste sfuk(a;~), dat uit zijne pen

vloeide , uwe aandacht vestigde op den ganscherj

omvang van deze gewigtige onderneming ! hois

hij ü opwekte tot dank voor het daargestelde heil

aan God, aan den Koning, aan allen , die er het

hunne toe hadden bijgedragen ; en om nu, elk

naar vermogen , zich te Ijevlijtigen , om het welda-

dig oogmei k van onzen beminden Koning te be-

reiken , en den voorspoed en welvaart van vorig^e

dagen, onder Gods zegen te zien wedcrkeeren!

Ja ! op deze roerende wijze nam hij als het ware

afscheid van zijne openbare Ambtsbetrekkingen,

van zijpe medeburgers.— Helaas ! de gevolgen

van 't geen hij reeds aan NAPOiiEOJN gezegd

. had ; » dat hij'
,

gedurende een groot gedeelte

» zijnes levens, zijne rust en zijne gezondheid aan

» het heil zijner medeburgeren had opgeofferd ,'*

begonnen hem zwaar te drukken.

Dertig jaren onvernioeitle rustelooze Staatszor-

g;en en opeenstapelingen van allerlei onaangenaam-

iiedeia

(,x) Bijlage D.



|i£c(en ha(l(len zijn , anders slerk , Ijgchaam zöd

Jtper verzwakt, dat, bij het gedurig vermenigvul-

digen van hel werk, de last hem te zwaar werd,

fn de krachten bezweken , en liij , door een eervol

ontslag
(

ij ) van zijnen gewigtigen post , tot de

welverdiende rtist terug keerdei

Kunnen wij nu , na het gehouden overzigt j hóe

pnvolkomen het zijn moge, het wel miskennen^

M. H.! dat een Man, die, iii zulk eenen uitge-

ïireiden werkkring , zoo zeer uitmuntte, eene

voortreffelijke ziel bezat?

Altijd getrouw aan eed éii ph'gt , Onkreukbaar

eerlijk , was alles , wat daar van afweek , hem

een gruwel.— Bevordering van het algemeenö

heil , vooral der belangen van Zeeland , zijnen ,-

iiem altijd dierbaren , geboortegrond , de wieg en

lakermat der vaderlandsche Vrijheid en van zoo

vele doorluchtige Mannen,— zijn immerdurcnd

Streven :— en moedig bood hij 't hoofd aan aller-

lei verdriet en moeite.

'Begaafd met ongemeene sclu-anderheid en ön^

termoeiden ijver , doorzag hij spoedig de zaken

in alle hare betrekkingen ; belioefde hij niet veel

^inspanning om ze juist te beoordeelen ; 't geen

hem dus ter uitvoering de beste middelen kiezen

deed ; door zijne leiding en orde in het wei k ^

deed hij het geregeld , spoedig en zonder botsin-

(//) Den i8 September iSijii



gen sÊocfpen ; de moeijelijkste taak miraite ïi^

dus gemakkelijk ! — Bij de gnvoorzienste ge-

beuiteriissen , bij de hagclielijkste voorvallen , ver-

liet hem nooit zijne bedaardheid ;
— nimmer zag

men hem onthutst , verlegen , bevreesd of weife-»

lend: trouwens hij volgde maar éénen weg, diea

der eer en eerlijkheid. — Zijne opstellen lever-

den de doorslaandste bewijzen van de geleidelij-

ke wijze waarc^ hij werkte j mannelijk , kort ea

krachtig was zijn stijl.

Voor zijne ondergeschikte Beambten was hij al-

tijd achtbaar Zijn voorkomen boezferade steeds

eerbied in.— De menigte zijner werkzaamhedea

deed hem liooge waarde stellen op den tijd. Hij

was een vijand van alle omslagtige, niet regt--

streeks tot het doel gerigtte , redenering. Hij had

zich daar door , in de behandüling van zaken

,

een zekeren kort afdoendcn toon eigen gemaakt,

die geene tegenspraak scheen te gedoogen j dau

Lij, die den Man regt kende, en den moed had^

om, metbetamende bescheidenheid , andere denk-

beelden voor te dragen , vond zijn liart voor waar-

heid, voor overtuiging altijd open.

Zoo heb ik dan getracht onzen v^raardigeri

SC HOR ER als een hoogstverdienstelijken Re'*

gent tu Staatsman te schetsen!— Zekerlijk,—'

ik gevoel en beken het met schaamte — bleef ik

]|eïTe beneden 's ]\lans eerwaardij.— Dan , was ih

4
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«I niel bcrelcGfid voor de taak om haar in scïioo^

-Jier liclit te plaatsen ; twee Koningen hebben

"haar op 't heerlijkst geliulcligd !
—

Of zoude zijne benoeming tot Staatsraad en toT

Bidder van de Orde der Unie , door Koning

'l.ODE^VIJK, — zoude zijne verheffing tot deii

.Adelstand ; de benoeming eerst tot Ridder y en
' Tcrvolgens , bij de eervolle aftreding als Gouver-

'nenr van Zeeland , tot Kom/nandeur dcvOidG van

dsn Nedcrlandschen Leeutv , waar mede hij door

onzen geèerbiedigden Koning wilTjEm is ver-

heerhjktj— zouden deze Iiooge onderscheidingen

niet aan te merken zijn als blijken van Vorstelijke

Loogacliting en vereering zijner verdiensten?—
Alleen toch uit dit oogpunt beschouwd , konden

zij eenige waarde hebben voor cenen Man, die

'zoo uitnemend had geleerd, de menschelijke za-

ken met schrandere wijsheid door te zien , etï

"wien geen schijn verblinden kon,

II.

Is onze ontslapene als Regent en Staatsman

ons in het schoonste licht verschenen ; welaan

!

zien wij dan nu of wij ook in hem den hoogst

verdienstelijken Burger vinden kunnen

!

Als Regent stond de Heer schor er in zoo

Yele betrekkingen , en was hij in aanraking met

zoo vele vêi schillende maatschappelijke inrigtin-

^en;
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gen
, dat het moeijelijk valt overal eene juJsfe

grenslijn Ie trekken , tusschen den Regent en den
Bniger, en de benioeijiugen des eersten van de
pligten des laafsten af te zuiideren.

Aïet dankbaarheid derhalve erkennende , vv^at de
invloed des Regents, ter bevordering van het o^oe-

de, 't welk van hem als Burger gevorderd werd,
konde en wilde daarstellen ; zullen wij ons we-
der bepalen tot eenige hoofdbijzonderheden , die

gerekend kunnen woiden tebehooien tot de plig-

ten van elk lid der Maatschappij, en 'tot weikér
betrachting een iegelijk in zijnen kring, en naar

' vermogen gehouden blijft.

Is de ware , de ongeveinsd- verlicht- Gods-
dienstige , ook de beste Burger ; — is de echte

Godsdienst de sterkste band derMaatschappij
j dan

is het ook de dure pligt van elk lid van het groo-
te huisgezin , naar vermogen alles aan te wendea
ter bevordering van die heilvoJle hulpmiddelen,

welke op de vorming van menschen tot Burgers
van den besten stempel , den gezegendsten in-

vloed hebben kunnen :
—• en wie zal dan wei^^e-

ren, hier eene hooge eerplaats toetekennen aa^

de instandhouding der gemeenschappelijke
openbare Gods^ereering ?

Was de Kerk afgescheiden van den Staat, en
«koo der hervormde Gemeenten den last ge-

^

latcin om voortaan zelve in het onderhoud harer
'. %. GEN. jLV. Dbel. G ^cei-i



Leeraren te voorzien ;— was daar door het lot

dier mannen in vele Gemeenten , zeer Letreuryns*

waardig geworden
j

gevoelen vele daarvan^ nog

de nadeeligstc gevolgen ; — de Mlddelhurgsfihe

Gemeente gal" een navolgensvvaaidig voorbeeld

Tan zorg voor Iiare Leeraren , door den Heer

SCHOR ER en eenige andere waardige Mannen

( 2 ) te benoemen ter beraming van een ontweip,

volgens hetwelk in de jaarwedden der Bedienaren

van liet Evangelie , en in de verdere hehoettea

van den Eei dienst voorzien zoude worden. —
Nu toonde de bekwanie , de ijverige man weder,

dat hij ten dienste der fiemeente , onder welker

leden ook hij was aangesclireven, noch moeite

"noch aiheid schroomde.

Hoe uitgehieid , hoe gewigtig dit werk ook zi|n

inogt , door 's Mans en zijner medeleden heleid

en werkzaamheid werd het in orde en tot stand

gehragt.— De Gemeente heeft , met dankbare

goedwilligheid zich aan de, door hare Gevolmag-

'ligden voorgediagene maatregelen cmderworpen

,

'en 'ér het schoonst gevolg van genoten.

yijftien jaren lang was hij ook in dit vak

iverkzaam ;— vooral heeft de Gemeente aan 's Mans

bekwaamheden en ijver te danken, die vastge-

stelde verordeningen , welke alsnog de grondslag

' zijn , op welken het geheel en uitmuntend beheer

dés

( 2 ) De H. H. VAN S o N « B K E C K , V E R S L U I J S ,

't. p; scrtoiCER., Paspoort en LAMBR.£caTs««.



des ganschen huishoudelijken omvangs vaii Ijaren

Eejidienst rust.

Is het al verder onverzaakbareBurgerpligt, me-.
de te werken tot bevordering van aile maatschap-

pelijke welvaart
; ook hier gaf schorer het

schoonste voorbeeld ter navolging , in dat geen

,

waai toe hij, in zijn afscheid, zijne Stadgenootea
had opgewekt: » om zich naar vermogen tebevUj-
X> tigen, tot herstel der zoo diep vervallene Stad,

y> opdat men, onder den Goddelijken ^zegen, dea
3) voorspoed en welvaart van vorige dagen , no<^

» te eeniger tijd mogt zien wederkeeren !

"

Immers was/i// het, die de handelvaart dezer
Stad trachtte te doen herleven. Hij was het, door
wiens moed, doorzigt en ruime deelnemingen, de
tlieehandel op Ckina en de vaarÉ op de VVeslei-,
landen werden ondernomen!

]

Beantwoordde intusschen niet altijd alles a^q
's Mans edelste wenschen

; *getrouw aan zijne
ainspieuk : nunquam successu crescit hones-^
turn; was en bleef hij ter ondej steuning van alle

nuttige ondernemingen steeds gereed.
,^

Zulk een Man, zulk een Burger moest ziek
immers ook wel als de Voedsterheer van kunsten
en wetenschappen;— als de Bevorderaar van al-
lé nuttige en der maatschappij h.eilaanbrengendö

inngtingen op het schoonst doea kennen

!

Ga j2^^
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Het ZeeutPscJi GenooUchap der Wtiteri'^

'schappen , hetwelk hem zoo zeer betreurt en in

dit oogeubük zijne uitvaart viert , ondervond dit

%even en dertig jaren lang. Gedurende eenen

zoo aanmei keiijken tijdkring hielp hij het schra-

gen en bestiuen

!

Ook Hij was het , aan wiens krachtige mede-

werking het Genootschap , eenmaal der ontbin-

ding nabij , zijne voortduring heeft te danken
j

die het heelt helpen oproeren tot dat aanzien ,

tot dieu bloei , waarop het , tot heden toe , mag

bogen ! Gaarne en zoo veel mogelijk , vereerde

bij de vergaderingen met zijne tegenwoordigheid

,

en met het hoogste welgevallen zagen wij hem

in ons midden.

- Altijd ijverig om nuttig te zijh aan de alge-

meene belangen , tjachtte hij ook door het Ge-

nootschap dat edel oogmerk te bereiken. Daartoe

strekten meer dan eene gewigtige , door hem op-

geaevene, en door liet Genootscliap voorgestelde

Prijsvragen (a) : waarbij hij 'wel eens de edelmoe-

digheid zóó ver uitstrekte , dat hi] zelf de kosten

van het uitgeloofde eerengoud begeerde te dragen.

Hij was het, op wiens wijze vooi lichting het

Genootschap , bij de uitschrijving van Piijsvragen

,

aan

(«) Over het Brandkoorn;— over de middelen on»

den cuchtcliugen in de tuchthuizen voordeeligeu arbeid te

verschaffen,— en over de schadelijke vermcniivuldiginj

4c.r 2<^£hu^^^'> ii^d'^ Zceuwsch^sucoumen.
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wn (ie zoodanige , uit welker doelrRatige beant

woording werkdadig nut kan vooitvloeijen , d
ooi keur geeft , boyen die vaq enjkele bespie-

geling.

Zijne aanzienlijke geschenken (5), eindelijk,

zullen, zoo lang deze onze Maatschappij bestaat,

tot duurzame bewijten strekken , van het geea

hij voor dezelve was, ehi hoe hoog zij bij hem
in achting stond

!

Och! of hij, na het eindigen ziiner staatkun-

dige loopbaan , ecne betere gezondheid had mogea
genieten, met hoe veel gronds had dil Genootschap

dan nog op verdei e vereerende blijken zijner

welwillendheid mogem hopen

!

Zou hij ook CJ , edele Maatschappij tot nut
pan H Algemeen , zijne bescherming en ondei-^

steuning hebben onthouden?— Neen! ook gij

stond hoog in zijne sdratting!-^ Ge hebt het on-
dervonden, dat hij zelfs, na zijnen uitgang uit

de zigtbare wereld , voor uWvC vooitduring en

C 3 de

b
(*) Behalve kostbare eu zeldzame Boekwerken; het

gunstig door veer- en raderen werkend vuurslot van eenit

zoogenoemde machine- infe;;'nale of drijvende koperen mijn,
Tvclke de Engelschen bij het bombardement van ^&5/,-/^^a

ip i8q9, tot meerdere V(.Twoesting dier Stad, hadden djien

«fdrijven, tot aan het hoofd, waar echter de uitbersting

geen plaats had;— bet Portrait van den Heer paulu»
VAN DE PERRE, RiddejT , 1^78^-- CU mccr aqder^
Hjerkjvaardighe^eB.

»
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^e bevordering uwer verlievene bedoelingen op

de edelmoedigste wijze wilde zorgen.

Zal ik, M, H, ! meer bijzonderheden aanvoe-

ren, om onzen verdienslclijken Burger noi^ sterker

'te doen uitkomen? — Neen zeker!— Waartoe

zoude ik ook U het geheel tafereel aanschouwelijk

voorstellen van 't geen onze ontslapene, zoomoge-

lijk, gaarne voor zich zelf zou verborgen hebben ?

Wie onzer toch is niet overtuigd , dat alles

,

wat voor den Godsdienst , den Buigerstaat , en

kunsten en wetenschappen wezenlijk nuttig of

in eenig opzigt belangrijk kon gerekend worden,

ook met zijne hartelijke belangstelling en ruime

ondersteuning werd vereerd ?

Zekerlijk ! zulk eenen hoogschatter en kundigcn

bevorderaar van kennis, weienschap en van alle,

bet maatschappelijk heil veihoogende , inrigtin-

gen , kwam het toe , door zijnen Koning benoemd

te wordeïi tot Curator der booge School, wier

eere en van omls gevestigde roem ook die is

van het Vadeiland ! hem kwam het toe , door

de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde

onder hare leden te worden opgenomen !

IIL

Uitmuntende talenten , in welke verschillende

Takken zij scliitteren mogen , zijn onmiskenbare,

dankenswaardige voorregten.



Dan ! z]j verkrijgen ecr^X [iiinnen schoonste»

plans , wanneer derzolver bezitter even zeer uit'

munt, ten aanzien der gevoelens van het hart,

ais van de veimo2[ens des verstands.

Dan voorzeker, maar ook dan alleen is de

grootste, de aanzienlijkste, de gekroonde ster-»

velmg eerst in vollen nadruk een waarlijk edel

Mensch:— dan en dan alleen draagt hij den echtea

Stempel van den waren zielenadel.
*

En waarin zal zicli deze n(i ontdekken? Is het

niet in het edelst gevosl der warmste vriend'»

schap , in de harteiljhe en werkdadige deel-

neming in hei lot van lijdende natuurgenoo-^

ten ;— in vatbaarheid voor het genot , '(fweW
d.e beschouwing van al het geschapene voor

een gevoelig hart oplevert y —* in het hunnen

STfio-hen van den troost, geput uit de eeuwig

wellende bron van den besten Godsdienst, en

eindelijk, om niet meet te noemen, in den lief-,

derijken omgang met echtgenoot en kroost?

Zouden wij nu aan deze trekken ook onzen

5CHORER als een edel mensch herkennen?

Welaan! vrienden van onzen ontslapenen, ^\]y

die in zijnen gemeenzamen omgang deelen raogt

,

getuigt het! — was hij niet de opregte, de warme

de Lestendige vriend? was zijne verkeering niet

genoegelijk , leerrijk ?— Getuigt het, gij , 's Mans

lotgenooten, die met hem als gijzelaars te pand

RiQest blijven voor de nakoming der Yerscluikker-.

( G4 i^ik5



lijkste ]criigsvorf!crinf;cn ( c) ;
— immers was uw

seriORER ook toen dezelfde, en maakte zijn

ondeilioud u die , andejs kommervolle, dagen

tolde aangenaamste uwes levens?

Gij , mcniijjte van heweldadigden , armen , we-

duwen, weezen, Isnlpbehoevenden ! getuigt het:

nam .de aanzieniijke man , die bij eigene on-

dervinding uwe behoeften niet kende , nam hij

^een deel in uw lijden?-— heeft hij u niet our

dersLetiud , yerkwikt , geholpen ? — trok hij zich

uwer niet lieiderijk aan ?

. Dan waartoe u hier opgeroepen ? ge zoudt

slechts dankbare tranen ten antwoord geven:—

r

liever dus eens zamen als getuigen ojjgetreden ,

d4dr , waar barmhartigheid , uil Christelijke be-

ginselen der lijdende menschheid bewezen . ha-j

ren hpogen loon ontvangen zal J

Is de verstandige beschouwing van de wer-

ten der Schepping voor den redelijken mensch

eene zoo zeer hetamende bezigheid , als zij mede

hehoort tot het verheven doei zijnes aanzijns j
—

geeft zij , te midden van den drom der rusteloozë

hezigheden , zorgen en kwellingen des geestes.^

de zachtste, de reinste verademing en verkwik-

Icing; zij schonk deze ook aan het hart van deri

gevocligen schorer.
Hier-

(c) De Heeren d. j schorer , N. c lambrechtskm»

J. C. DE BRUIN, M. B. C. VEBÏLÜIJS CD S. HtNDRIX. '

fDfi KANïER , de Franschen in tfalchercn^ bl. 80 cb vslfigO,
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Hiervan Ican en mag , M. H. ! uw spreker zelve

ten getuige strekken , en gij wilt voorzeker zijn

getuigenis niet wraken.

fJet bijwonen der lessen over de Proefon-

dervindelijke Wijsbegeerte behoorde tot 's Mans

grootste genoegens. Ja edele scHORERlde
beschouwing der almagt, wijsheid en goedheid

van den oneindigen , eerbiedwaardigen ischepper

verrukte u !— De matelooze uitgebreidheid van

het Metaal J— het heerlijk zamensteider mijriaden

zonnen en werelden mogt uwe denkenskracht

,

gelijk die der stoutste verbeelding , bedwel-

men;— de bespiegeling stemde steeds ook uwe

ziel tot de eerbied igste bewondering, — Voedsel

voor uw verstand en hart , niet slechts uitspan-

ning , te vinden was hier uw heerhjk doel.

Gevoeldet gij , dat , om op de reis door het

heerhjk rijk der natuur niet aftedwalen, de Wis-

kunde als onfeilbare leidsvrouw, den v^andelaar

yóór moet gaan ;
— gij rekendet het niet bene-

fien u , om , in de jaren uwer vroegere rust , mej

al den ijver en de onderwerping eens jeugdige!^

leerlings , haar nader te leeren kennen , en harei)

Weldadiffen invloed te ondervinden.

En hoe schoon achtet ge u beloond, toen zij

eene nietlwe bron van genoegen voor u open-

de ; daar ge nu veel met opj^k laarder oog als

van nabij kondt zien j wat te voren zich in meer

jbenevelden afstand voor uw gezigt vertoonde !

C 5 Ziji^



Zijn *er intüssclien o^genbliklcpn <»ti omsftan-»

(üs'ieden in het leven, waarin de ziel zich min-
Ti '

der tot vcihevene bespiegehngen kan verhelFen,

en meer verlangt zich , door leglstrecks tot het

hart sprekende vertroostende waarheden uit de

teuwig wellende bron van den Godsdienst te

Terkwjkken ; — wie gevoelt niet , dat voor on-

zen , immer door afinattende rcgeringszorgen , be-

legerden 5CHORER5 zielenzalving dikwijls be-

hoefte was?— Hij vond ze inde heilige Schriften

en in de godsdif^nstige w eiken der be rge ns,

der E WA li D s , der perponchers, der

BORG ER s ; zij waren, met die van andere uit-^

muntende Mannen, zijne geliefde handboeken.

Gewisselijk ! een Man van zulk een gemoeds-

bestaan , wat lasten hem ook drukken ; welke

onaangenaamheden hem in zijne moeijelijke loop-

Laan mogen ontmoeten , zal geen verdrietsgevoel

indenhuisselijken kiing , bij zijne gelidden, over-

brengen; maar, verre van deze met gcraelijkheid

te bejegenen, in hun bijzijn de ruime vergoeding

Yoor zijne zorgen vinden.

Dat wij het intusschen niet ontkennen , M. H

!

de mensch blijft mensch ; ook de beste lieefk

ïwakheden en gebreken :— en indien nu eens

een zeer voortreffelijk man, beladen m.et eenen

altijd drukkenden last van zorgen voor het alge-

meen belang , niet alles is voor echtgenoot ea

JiLroost, 't geen hij, van alle beraocijing ontsla-



gèn , zekerlijk zoude zijn ; — zouden wij hem

streng willen beoordeeJen, zouden wij het niet

eenigermate verschoonlijk vinden?

Zoodanig echter was de doorgaande zielsge-

steldheid van onzen ontslapenen niet. Hij had

zijne naaste betrekkingen liartelijk lief.— Zijn

omgang met dezelve was die des teederen vaders,

des lievenden echtgenoots.— Hij beschouwde in

Gemahn en kinderen , de dierbaarste voorwerpen

zijner zoo groote aardsche bezittingen
; gelijk hij

wederkeerig door hen opregteljjk bemind werd.—

Hij blijft hun allen onvergetelijk

!

Zoo héb ik dan nu mijne handvol bloemen op

's Mans graf gestrooid ! — zoo heb ik getracht

zijne nagedachtenis té vereeren , door hem in

eenige trekken te sclietsen
,

gehjk hij waarlijk

was ! — Hoe onvolkomen mijne teekening ook

zijn moge, niemand, des boude ik mij verzekerd,

zal het kunnen of willen ontkennen , dat wij
, ja

waarlijk, in hem, eenen uitmuntenden Regent

en Staatsman y
—eenen hoogstverdienstelijken

burger, en een edel mensch verloren eu betreuren.

Ja ! ook deze Ceder moest vallen , en is ge-»

yallen ;
— Schorer is gestorven

!

yijf jaren lang knaagde de worni der ontbin-
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dinj^ aan 7i)ne levenskracht , en zoo ging hij ^ca

wefj van eiken stervehng \ (d)

Maar nam bij nu ook alle zijne waardigheden

en aardsehen luistci" met zich mede in 't ander

leven, waar zij niets kunnen gelden ?

jVeen , neen ! met schooner kieed , dan waarin

wij hem immer hier zagen uitgedost, ging hij de

eeuwigheid in : de ootmoed eens hoogsthewel-r

dadigden zondaars, de verdiensten i^an zijnen

Zaligmaker Jezus Christus , uit loutere ger

nctde / ( ö )

Eu

(<?) In October 1S17. -arerd hij overvallen door eene

soort van beroerte, aan welker gevolgen hij ?;eer veel heeft

geleden. Hij ontsliep den 19 Januarij 1B22, des morgens

ten 6 uren, in den ouderdom van bijna 61 jaren.

(«) Uiterst kalm wpren .overigen» 's Maris laatste uren.

Gevoeiende dat hij zeer verzwakte, verlangde hij, nopens.

zijnen toestand, het onbewimpeld gevoelen van den Heer

DE jONGt, zijnen Geneesheer ;— deze verkla^'de hem
dan, dat zijn einde niet meer ver af konde zijn, en nu

schikte de waardige Man zich ook geheel tot sterven;-^,

nam afscheid van zijne geliefde naaste betrekkingen, en be-

geerde de vertroostende toespraak vanden Predikant vaw
DEI NS E. Hij scheen thans, bij de laatste opflikkering

zijner Icvenslamp , weder geheel schorer te zijn. On-

der anderen verzocht hij den Heer van deiwse hem iets

te herinneren uit het Graf van den Heer f e i t h , be.

paaldclijk uit den tweeden zang : Hit memchelijk geslacht

valt toch ah iladeren r.f, enz.— Hij herhaalde het slot van

eiken regel, of sprak het reeds vooraf uit.

Hij was en bleef de bedaardstc van allen, die zijn sterf-

bed omringden.— Eindelijk nam de bewustheid af; van

zijne zittende houding zeeg hij zachtelijk rywaarts , t%

^i& tin meer.



En zoo Vas dan
,

gelijk wtj nederig hopeir;

liet heerlijk einde van zijn moeite - en smartvol

leven , de eeuwige ri^st en zaligheid !— Zoo is

hij heengegaan om nimmer weer te keeren , maar

liet ons zijne nagedachtenis in zegening achter 1

Kan aanzien doen gedenhen ; dan zaJ gewis-

selijk het aanschouwen van deze zijne gelaatstrek-

ten , welke de hand des kunstenaars ons bewaar-

de, en de edelmoedigheid der Vrouwe Weduwö
aan liet Genootschap schonk , ons geduriglijk

herinneren , wat de' edele , de waarlijk groote

SC HOR ER voor ons en voor alle zijne hooge

betrekkingen is geweest.

En al moge 'er eens niets zigtbaars meer ove-

rig zijn , waarbij de naneef zich den edelen Man
zoude kunnen herinneren ;— dit staat vast , eo

Let zij onze troost , gelijk die van eiken bia-

Ten: — het goede, door groote Mannen gesticht,

heeft ook dan nog heerlijke gevolgen , wanneer

niemand hunner meer gedenkt.

Nooit ontbreke het den Koning , hel vaderland

en dit gewest aan Staatsmannen j— nooit eener

Stad aan Burgervaders en Regenten ;
— nooit der

Kerke aan bevordeia?.vs hai'er belanden :— nooit

der Maatschappij aan edelmoedige behartigers van

algeraeene welyaait 3 — nooit dit Genootsciia'p



4tón bestuurderen ;— nooit eenige nuttige i'nrig-

flng aan ondersteuners ; — nooit den vriend aan

eenen vriend ;
— nooit den armen , verlegenen

,

Lalpbehoevenden , aan liefderijke verzorgers ,—
en nooit een huisgezin aan eenén eclilgenoot en

vader, als schohek. is gewensfi

BIJ-
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B IJ L A G E A.
'

"

l^rief van de provisionele Representanten des

Volks van Zeeland aan hun hoog mo*

(BENDEN.
(
BLadz. 1 3. /i

)

HOO& MOGENDE HEEREn!

Jïet langdurig achterblijven van een definitief ver-»

slag van den slaat der onderhandelingen te Parijsy

en de ongunstige Lerigten , die ons -van tijd tot

tijd inkwamen , aangaande het succes der pogin-

gen onzer Ministers aldaar, hadden sints lang niet

kunnen nalaten ons veel bekommering te baren,

maar nimmer hadden wij ons voorgesteld, dat de

goede trouw van het Fransch Gouveriiement ^lch

zoo ver zou hebben vergeten ^ als ons uit uwe-

ontroerende Missive van den 12 dezer te jam-»

Inerlijk is gebleken^

Koe ? zouden wij
, gerust gesteld door de o^enM.

fcare en vrijwillige Frociamatie van de Represen-*

tanten der Fransche Natie, waar bij zij , voo?

hel oog van gansch Europa, plegtig verklaarden,

dat zij alleen den oorlog tegen den Stadhouder

gevoerd j en het Bataafsche Volk, in 't midden

van de rampen des oorlogs j als hunne VriendeR

en Bondgenooten beschouwd hadden ; dat zij

iiiet kwamen om lien tot slaven te maken , maar

dat de Fransche Natie hunne onafhankelijkheid

Z. GEN. ÏV.DeEX.. D ?SOU-f
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zoude eGi-bietligen ; zoTvïen wij ,
geruSt gesteld

door de Capitulatie met deze Provincie gesloten;

gouden wij , steunende op de edelmoedigheid

der Fransche Natie, die ons Volk Iiaie Broeders

noemde , die hetzelve in het ongestoord genot der

Regten van den Mcnsch en den Burger beloofde

te herstellen , en in de Nationale Conventie , als

eene Grondwet der Regering , Iiad vastgesteld , dat

ïiet Fransche Volk niet hedoelde zijn territoir

tiit Ie breiden , door het maken van conqnesten
;

zouden wij , Medeburgers ! hebben duiven in

twijfel trekken , dat de \Tijheid en ongelimiteer-

de onafhankelijkheid van het Nederlandsche Volk

Jliet zoude geweest zijn de basis der vredes - on-

derhandeb'ngen ?

Ondertusschcn zien wij met ontroering uit Uwe
Missive en bare beide bijlagen , dat het Fransch

tjouvevnement dit alles schijnt te ycrgeten , en,

boven zoo vele andere buitensporige vorderingen

,

Iwee notabele Eilanden dezer ongelukkige Pro-

Vincie in bezit wil hou Jen, om dezelve nadcr-

imnd bij den Vrede, een gelijk lot te doen on-

dergaan j als de Belgische Provinciën ten deel zal

•vallen.

Hoezeer de kortheid des tijds , ^\q er overbleef

om onze aandacht, door vele andere gewigtige

torgen afgemat , te bepalen op het onderwerp van

yoorschreve stukken , en UI. het resultaat onzer

éöiiberatiën daaromtrent mede te deelen , ons niet

heeft



heeft toegeiatcH de gepaste gelegenheid, Wellcé

i^e groote importantie der zaak verdiende ; aarze-*

Jen wij nogtans niet om UI. te verzekeren , daï

•wij j ons zelven bescliouvvende als Veiiegenwoor-

«ligers vaii een vrij en onafhankelijk Volk, nim-

iiier zullen toestemmen in het concluderen varl

éalke bnregtvaardige Preliminaire Vredes- Artike-*

ïen j als door het Committé de SaUit PubEic , als

een ullimatura , w^ordcn voorgesteld , en waarop

het uiterlijk antwoord begeerd wordt binnen tien

dagen, te rekenen tan den ^ April
j

gehjk aarL

üE. zulks blijken zal uit de opening der rnstruc-«r

tléri, die wij aan onze Gedeputeerden gegeven,

iiebben.

Wij zullen daarom, Icortheidshalve , niet tredetif

ih eene discussie der onderscheidene pointcn ; maai?.

•\Vij vragen , wat er van onze rampzalige Repu-.

I)liek zal overblijven ^ wanneer er door deti staat

der Vredes- Onderhandelingen insidien PfankriJÈ

én Pruisten , niet anders overgelaten wiel-d j dart

JÓch die harde en onteerends voorwaarden te la-

ten welgevallen, en nog onzeker te zijii aan-»

gaande het equivalent ^ dat voor de kosten deS.

oorlogs het Bataafsche Volk zou worden afge>-,

perst ? wat het einde zijn zal Van deze weleer

bloeijende Provincie j wanneer daarvan de twe&

ftatigelegenste deelen worden afgescheurd? Ja v/ij

vragen , wat er van ons Land Worden zal , tvat

«übrls wij zuikü kunnen doeri tegen eehen tij*»



ftndigcti en magtigen Nabtmr , al ware het zelfs

êat meii , door het uitloven van oimucnieiiike

geldsommen , eenige verzachting in de cundiliëa

Van Vrede kon bewerken?

Onze .verbeelding bezwijkt bij de beschouwing

Tan zoo veel lampen, en wij veikiezen het ge-

Toelig én vadeilandsch hart van Ulieden, onze

Medehurgeren , met een breeder detail daarvaa;

niet noodeioos te ontroeren.

Maar wij kunnen niet nalaten Uwe aandacht

te bepalen op het geheele 8 Artikel der meerge-

melde Pieliminairc Ailikelen. Onze voornaamste

Fronlleren , Bargen op Zoom en Staats- Flaari"

keren zullen onherroepelijk afgestaan worden aan

Fiankiijk, immers tot bij den Vrede derzelvcr

lol, of dat der Belgische landstreken, zal beslist

tVordeu. — Dan ligt onze ï^rovincie , al IJeef zij

iiinacn hare oude palen , al werden geene liarer

Eilanden van haar afgescheurd, blootgesteld aan

den eersten schok en invasie van die Mogend-

llëid, aan welke, bij den Vrede, die Landstreek

zal worden afgestaan

!

. TLu wat Walcheren en Zuidheveland aangaat \—

^

"Woorden ontbreken ons , om het buitensporige

vaa dien eisch aan te toonen. \Vij zuilen althans

liever alles kJoeknioedig afwachten , dan zuik eene.

cjnverdiagelijke vooiwaarde te onderschrijven.

' Hoe? zouden wij instemmen, om de twee

üanzienlijkbte en vruclitbuaisle Luuu^tieken onzer



Provincie , de beste Zeeliavon en Dok van Nci?

deilancl , dien grond, die vaak besproeid is met

het bloed onzer dappere Vomoudercu ,dewie.^pn

bakermat der wakkerste Zcebeidcn
, den grond,

daar Neêrlands Vrijheid zich het eerste vesfigde,

af te staan en over te geven aan het noodlot,

voor de ongelukkige Oostenrijksche Nederlandea

beschoren

!

Neen , Medeburgers ! dat eer de Zee onze

kostbare dijken verwoeste, en door hare golvea

ons noodzake een ander verbhjf op "te zoeken

!

dat eer het geweld en overheeisching een eind'i

make aan ons bestaan , dan dat wij tot zuik«

gruwelen de hand leenenl

Gij zult ook, dit vertrouwen "wij, met ons it|

deze gevoelens instemmen, en, door het geveu

der Boodige instructiën aan de INIinisters te Parijs

zorgen, dat de Vrijheid en onafhankelijk'aeid der

zeven vereenigde Gewesten ongeschonden blij-

yea : dat PKalcheren en Zuidbeveland niet

worden gcderaembreerd van de overige leden

dezer Provincie en van het Bondgenootschap. '_

Wij bezweren UI. bij de bcihge banden der

tjnie van Utrecht ; bij het bloed onzer brave

Voorouderen ; bij den Godsdienst , dien wij be-,

lijden; Wij bezweien die van Holland .^ onzei\

oudsten Bondgenoot, wier vrijheid en onafhanke-

lijkheid, zonder den heldenmoed der oude Zeeu-^

jrvföj nimoier ondoken en gevestigd waiej Wï|

D 3 be-



bezweren dezelve hij de Unie , die onze Leide

Provinciën m«er dan twee eeuwen gelukkig ver-f

bindt, om tocl» niets onbeproefd te laten, al ware

het door een atlres of expiesse Commissie aan dei

geheele Nationale Conventie in Franhrijh , ten

einde de Conciiisie van dit voorstel met alle magt

af te' wijzen en ts verhinderen!

God, Ncêrlands eenige Redder, boezeme UI»

daar toe in de noodige wijsheid , moed en beleid

,

feil verijdele , zoo als Hij meermalen deed , de maat-

regelen der genen , die onzen ondcrgaiig begeren !

Wij altl'ans verklaren plegtig voor het alziend

Opperwezen en de gehee|e wereld , dat bijaldien

onverhoopt , in weerwil dezer en meer andere

gronden 5 die wij zouden kunnen aanvoeren, eene

Conclusie genomen werd ingevolge het voorstel j

en dus de Eilanden van ff^alchsren en Zuldbe^

veland zouden worden gesteld onder Fransch be-^

wind , om eindelijk te volgen het lot der Bei-.

glsche Provinciën ; wij ons voor het tegenwoor-

dig en toekomend geslacht onschuldig houden van

alle de verwarringen
,
jammeren en nacleelen j

die onzen onschuldigen Medeburgeren over het

hoofd hangen; en dat wij ons, in zootlanig ge-»

tal , ontslagen rekenen van alle verbintenissen en

engagementen , tot furnissement onzer quote in

4e geraeene lasten, en speciaal in de Petitiën van

tien MiUioen , waar in door onze Gedeputeerden

,

PP Qj^e approbatie j was aaDgenomen eejie soiM'»
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ma van twee tonnen gouds binnen drie maanden

te fourneren»

Maar wij hebben reden om ran UI. betere ge-«

voeicns te waditen. Uwe missive geeft 'er ons

alle hoop op , en dit zal ons onze pogingen doen

verdubbelen , om alles op te zclten voor het

gemeenschappelijk behoud des Vaderlands.

Eindelijk Mcdebui^geis ! laat toch de Capitula^

tie tiisschea den Franschen Generaal en de Gede-

puteerden dezer Provincie, ten voordeele der In-»

gezetenen plegtig gesloten, en waarvan zelfs, in

kas van duisterheid , de uitleg ten voordeele van

dezelve Ingezetenen moet geschieden , hare kracht

behouden voor de geheele Proviucie en alle der-

zelver deelen. Dit voixlert de eer en het sijstema

der Fiansche Natie , het belang onzer Ingezcte**

nen , de glorie van Nederland

!

Wij eindigen hier mede , en I)idden God A1-»

xnagtig UI. te nemen in zijne heilige protectie
j

en blijven &c.

Middelburg, De Provisionele Repre-»

den 13 April 1795, scntanten des Volks vaa
If£i I. Jaar der rr > -t r \

Batanfsche Vrijheid.
Zeeland enz. ( a )

(^) Naar den afdruk, uit de sccrete Notulen van Zee*

kntl overgenomen en te vinden achter de Bijlagen van he?

Tweede Deel der Ordinaire Notulen der Provisionele Re-

presentanten van het Volle van Zeeland, van hat jaar 1795»

waar men al. het, op den 13. April 17^5, voórsevallenc eoi'

beslowae vermeld, vindt.

D 4 BIJ*
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NO TE rendiie au Roi d'Hollande, Ie

i4 Decembre 1806. [Bladz. iG-^'.)

SIRE!

Pïèts a quitter la résidence Roijale pour uous

rendre aax devoirs qui nous altcndent a Mid-

delbourg en Zélande , nous prenons la liherté

de repèter l'exposé de la situation dangereuse,

tlans laquclle la Zélande , >pecialement 1'lsle de

If^alcheren , se troi^ve vis a vis 1'ennemi , étant

presque totalement degarnie de tipupes.
^

Qu'il plaise a votre Majeslé de considérer les

suites fmiestes d' un coup de niain , même passa-

ger, sur notre Départeiiient , et qui ne sauiait

être pare par des citoyens nouvellement armés-,

guelque bonne que puisse être leur vplonté,

Le cbantier de la marine a Flessinoue avee

le magasin et quelques Vaisseaux tant Francais

qu' HoUandais, sont des appas 'assez engageans

pour Peunemi, pour ne pas se fier sur ia rigueur

qu les tempètes de Ia saison et sur les nioyens

de défcnse
,
peu suffisans.

Les dclacbemcns de Bergen op Zoom , desti-

Ups a eet efTet, ne serviroient qu'a augmenter Ie

jiüJQibic des malades et des captifs.



NoTi , Sire ! nous avons besoin de sjarnisons

sufRsantcs et permanentes dans les trofs Villes de
ff^alcheren et diZierikzee, aussi bien qu'a Dom-'
lourg , frontière de Ia Zélaade du coté de la

pier du nord.

lis s'accoutumeront a l'air , et ne seront pas

fatigués par des marches et des transports iterés,

eause unique des maladies dont on se plaint.

Excusez, Sire! Ia franchise de notre adresse,

dictee autant pailedesir d'être utiles au service de
votre Majesté

, que par Ie devoir sacré .qui nous lie

h Ia conservation d'une partie interessante de votre

Rojaume , des biens et des personues des sous*

^ignés , leurs families et concitojens.

(signé) N. C. liAMBRECHTSEW,

J. H. SCHOREIl,

ï. VAW ÏJEN HOÜTE.

P 5 eiï.
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F B IJ L A G E C.

OntniocÜDg tussclien den Burgcmees-

i
ter sciioRER en napolëoït,

den 9 Mei 181 o. i^Bladz. 24. i>.)

JX^e zeer de omstandigheden van dit merkwaar-

dig vooryal , elders {^eboekt zijn {b), lieeft men

echter gemeend dat dezelve , met een ige meerdere

onlwik-kehng, ook hier eene plaats veidienden.

Napoleon v/as met zijne Gemalin, den

Koning en deJKoningin van TVettfalen , den On-

derkoning van Italië , den Prins van Neuchatel

,

(berthier), den Hertog vanBassario, (ma-
ret), den Mmister der Marine de gres, den

prefect van Antwerpen d'a v o Y e r d' A r-

CENSON, en andere Grooten over Rummekens

in J^Falcheren aangekomen.

Na een kort verblijf in Vlissingen, werwaarts

hij terstond van Rammekens gereden was , om
den slaat der gebombardeerde Stad in oogensciiouw

te nemen , kwam hij des avonds tusschen 6 en 7

«ren , met klein gevolg , langs den gewonen weg

te paaid naar Mkldelburg,

Aan de herberg het Groenewoud, omtrent tien

lainuten gaans buiten Middelburg , werd hij op-

ge*

" ^h^ p««,AKTER.,X>e Trmmlan ia Welclmtn , W.%



gewaclit door den Burgemeester schoRer, de

WetliOLiders en de Vroedschappen , vejgezeld vaij

eene kompagiije Burger- Grenadiers.

De Heer se hor er verwelkomde den Kei-

zer met eene korte aanspraak , hem tevens de
Sleutels der Stad aanbiedende , en nu had hel

volgend gesprek plaats

;

De Keizer : Je ne veux pas de vos clefs,

J£st ce vous qui avez remis les clefs aux An->
glctis a leur entree , et avez fait illunüner la

Filte?

De Buigemeester ; Sire f les clefs n'ont fa^
mais été remises aux Anglais , ni la ville a
4té illunünée^

De Keizer; Qid êtes vous?

De Burgemeester: Sire fje m'appelle SCHORSR.

De Keizer: Que failea vousl

De Burgemeester: Je fais les fonctions d9
l^ourguemaüre^

De Keizer : Le Bourguemaüre est un
Scélérat : il seru sévèrement puni.

Terstond gaf hij zijn paard de sporen en reed

Stadwaarts:-^ de vóór hem lijdende Genei aai

C-iLiiY verwittigde de Ingezetenen van 's Keizers

aankomst , en wekte hen op om vive PEmpereur
te roepen.-- Napoi.,i;oj} jre^d met den Gene-^

;-^ rad



j-nal naar de ALdij , waar hij zijn verblijf zoude

tonden.

DeEegcnng en de gewapende Burgers lieerden

piede naar de Stad terug : spoedig verspreidde

zich de mare van de den Burgemeester aangedane

beleediging, waardoor dan ook, bij alle de aanslaU

ten lot vreugdebetooning , de harten der Burgeren

met gramschap en verontwaardiging vervuld wer-

den , zoo dat men zelfs moeite had de uitbersting

te betengelen.

De Regering had zich naar hare T?aadzaal be-

geven , en besloot , na overweging van het voor-

gevallene , eene korte Memorie ter verdediging

van den Burgemeester, zoo mogelijk, nog dien

zelfden avond , den Keizer aan te bieden. •-? De
Heer Secretaris vernede, werd verzocht de-

Zelve te ontwerpen, en was 'er spoedig mede in

gereedheid. Het stuk werd goedgekeurd. Het be-

vatte hoofdzakelijk een eenvoudig betoog van de

ware toedragt der zaken , daar in bestaande : dat

de Stads Kommandant , na het vernemen van de

binding der Engelschen , den Buigemeester 1.34

Terzocht , om , vermits 'er in den nacht doormarsch

van krijgsvolk
,
geschut enz. te wachten was , or-

de te stellen, dat de Inwoners, even ais bij alarm,

een liclst voor hmme huizen plaatsten, dat hij Kom-
mandant echter , om de Stad niet in verwairing

te breng<^n, §«eu alai-m zou latca slaan.—» Dat



i^:tl]clif.ultzett(^n dan ook des Zondags avonds (o>
had plaats gehad, nog eer men den uitslag det
landing liad geweten.— Dat voorts de Engel-
sclien, overeenkouistig de geslotene Capitulatie,
wel binnen gekomen, maar noch door den Bur-
gemeester, noch door eenig ander lid van eenf-
ge bestaande Autoriteit , ontvangen waren , ea
hun even min de sleutels der Stad waren aange-
hoden

, daar zelfs de aan de poorten staande
Burgerwacht

, zich bij de aankomst des vij-
ands had moeten terug trekken ; d<rt overigens
de Burgemeester zich vleide, zich even zeer te-

kunnen regtvaardigen over zijn gedrag , sedert
de inkomst der Engelschen tot aan deizelver verw
b'ek

, gehouden , enz.

Dit berigtschrift naar het hotel gezonden, kon'
echter, vemuts de Keizer zich reeds had ter rust
hegeven

, niet woi-den aangenomen.

• Den volgenden morgen (den lo Mei) verga-
derde de Stedelijke eegering al vroeg , en deed
audient.e vragen bij den Keizer: zij werd legea
lo uren toegestaan.

-
De Regering ^,2 co/y* derwaarts gegaan , vond

NAPOLEON, omringd van zijn gèvolg, in luis-
terrijke vertoomng. mi.i|;. vfj

^
Met waardigheid deed de Heer schorer deu

Keizer, zoo m naam der Municipaliteit , als dcr^

J3krv

(O Den iojulij iSoj,.
"^

^ - ^^



1§urgcrij van Middelburg) eene ?.eet ctoelmatigé

aanspraak ; den Keizer vooral bepalende bij het

nog voortdurend dankgevoel der Ingezetenen aail

Koning lodeWijk over het Besluit van den 6,

Junij 1809, éii bij hun vurig verlangen^ dat zooi

Veel goeds door de vereeniging met Frankrijk niet

Voor altijd niogt verloren zijn ; voorts aller be-

langen 's Keizers welwillendheid aanbevelende.

Napoleon scheen met aandacht de aanspraalé

tehooren , en beantwoordde dezelve koilelLjk , met

Tcrklaring van zijne goede gezindheid jegens Zee'*

land.'^ Het kwam vervolgens tot een gesprek^

en, daar 'er toch bij den Keizer eenige vooringe-

nomenheid doorstraalde, nam de lieer schok ER;

bet woord ^ en bieid voor de vuist en met eene

uit het hart vloeijende welsprekendheid ^ den Kei-

zer eene redevoering^ diedeFransche Ilüvclingcil'

en Ambtenaren, daar tegenwoordig, verbaasde

j

daar hij de drie aangevoerde beschuldigingen vol-

komenhjk vcinietigde ; voorts de Regeling van

Mi-ddelbiirg vrijsprak , en eindelijk , d£;ar hij

persoonlijk door NAPOX.EOÏJ was aangevallen ^

ook zichzelven krachtelijk en m.ahmoediglijk ver-»

dedigde, terwijl hij zijne rede aldus besloot:

Je sais , Sire ! que mort sort est entre poë

mains. T^gus pouvez faire de moi ce que voui

voulez. Je ne orains mérne pas la mort , aprèa

fxvoir sacrifié mort repos , ma saiUé et la plus

grdri^
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grande partie de ma vle pour Vdmoür de tfwh

Goncitoyens. Ten appelle a leur conscience ^

pen appelle ménie d celie des Anglais , s'ilé

peitvent me prouver de leur ai^oir été dewuê
d'aucune maniere, ou d'avoir conimis aucuTi.

acte préjudiciahle aux interets de la Hollande
,

OU de la p'rance.

Il est vrat
,
que les Hollandcns ri'aiment

point les Frangai,<i ; m.ais ils aiment encor»

moins les Anglais. lis n'aiment que leur Pais ,

et on les trouvera toujours fidèles au maüre
qu''on leur donne. Oest a la Religion qu'ila

doivent ces principes.

Au reste je vous déclare, Sire f si d?autré

Nation que les Anglais , si les Anglais même
revenoient dans cette f^ille

,
je ne sauraim

faire aulre chose
,
que ce que fai fait j c^est

d dire , d'agir en honnéte honime. ( c?

)

De aanspraak schee» op napoleon eenea

hem ongewonen indruk te maken : bijna zevent

kwartier uurs lanj» onderhield hij zich met ds

Regering van Middelburg over onderscheidene

onderwerpen , doch *^«gi»J« en oppervlakkig :

hij bleef echter gedurende al dien tijd , volgens

het

(i) Deze Perioden zïjn terftond ca den afloop der

sudientie door wijlen den Hoer s t av o r i n u s, die mast
d*A i?ccr s c H o R E R gcstaan had , opgete-ikend,— Zelf»

#e VQvTdelijkt eclichcid is buiten allen twyfei.
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het ïfetuigenis zijner Hovelingen , in de bestö

luim.— Dat in de daad de Keizer door 's Burge-*

meesters aanspraak buitengemeen moet getrofïëni-

aijn geweest , mag men besluiten uit het getui-»

genis, 't welk de Generaal duroc kort na de

audiëntie 'er van gaf : Jamais encore PEmpe'^

reur n'a été harangué de cette maidère ; ja^

mals eticore il a dit : fai eu tort.

Dien zelfden dag werd de Heer Schorèr nog

benoemd tot Hoofd eener Commissie , bestaan-'

de uit de Heeren verheije van citters,

ï. SNOUCK HURÜRONJE, M. TAK , J. C*

VAN 8TAP.EiiE en den Secretaris vernedej
welke over de aangelegenheden van Zeeland rap-*

port moest uitbrengen.

Het overige is uit de Itofrede bekend.

)BIJ«
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ScHORÈRs laatste stuk , door Hern

medegedeeld in de Middeiburgsch»

Courant van den 7 Septemb. i8ig,

( Bladz. 29» X. )

Iets over dè ha VEN^VERE:EN i)BS;

STAD MIDr>ELBUR(i.

Zoo lang het Eiland TFalcheT'en , vati het weiS-

ten tot het noorden , door de opene zee , en , vaü

het zuiden tot het oosten , door ruime strooraeö

ömHngd was, had de v&aiYiysin Middelburg def-

IVaarts , zöo Veel mon kan tiagaan
, geene naarri-

•N?vaardige beletselen. Het Water dê Arne , hoe-

Wel met vele kronkelingen vaïi Midd£ll)Urg tot

digt hv^ Arnemuiden 'm ruim water liitloopende,'

200 als daar ran nog op verscheidene plaatsen dö
overblijfselen voorliandeh zijn , diende der Stad

yoov eene haven ; en de vlakte vóór Arnetnui^
den tot eene bekwame reede, alwaar, toIgeöS

hel Verhaal vati s' gra VEZAitroE , in zijne

tweehonderdjarigé gedachtenis der Middelburg^
'óhe Vrijheid pag. 44g , somtijds tot 5oo schepeii

iegelijk lagen , die van daar naar alle oorded dei

Vvéreld af eri aanvoeren, ''"^*

.
De, ter voorschreven plaats opwassende, gron--f

den verandeiden weldra déze gesteldheid van za*

ken , welke zoodanig verergerde, dat men besloot

St'.G£N IV.DfiEL. £ ^

«I
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Me Arne te verlaten , en eene nieuwe haven t«

graven , regtlijnig uit Middelburg in het ruime

Water uitkomende^ welkei- ontginning op den 8

April i533 nog staat in de inscriptie boven de

JfoQiddampoort dezer Stad, Hoe schoon deze l.a-

Ten met derzelver reede, waartoe men zich des-

tijds al van het Vlakke bediende , ook. moge ge-

weest zijn , de sterke aanwas van gronden ver-

oorzaakte nogtans al spoedig nieuwe beletselen , zoo

dat men reeds, in de Stedelijk e registers, in i555»

deliberatiè'n aantreft over het diephouden der ha-

Tenj in i6i5, om een houwer aan te leggen en

schepen te laten zinken aan het einde der haven

,

om te schuren ; in 1619, om dezelve met een

Sas te sluiten , tot wering der slikken ; telfs wa&

men ten jare 1G20 bedacht om eene andere ha-

ven uit te brengen bewesten het Kasteel Ram-
mekens , tusschen hetzelve en de Zuidwatering ^

hetgeen, hoewel bij de Provinciale Staten toege-

staan, naderhand schijnt tegengehouden te zijn,

althans niet ten uitvoer gebragt is.

Ondertusschen waren de voornoemde aanwas-

sen al hooger en hooger geworden , zoo dat uit

dezelve verscheidene Polders wierden ingedijkt
,

;^ls die van St.Jopstand in i53i ; van het Nleitw~

land in i645, en zoo vervolgens in later tijd

de daar aan grenzende.

Deze alle , een of meer Eilanden formerend*

^ de vlakte , tussclien Arnemuiden en Rant"



ttiehens, TÓór de Middelburgsche liaYcn » ont-^

stond daar uit het Kanaal TVehingen , en ten,

zuid - oosten dat van Aruemuiden,

Daar nu deze kanalen aan de ecne zijde wel

bepaald waren door den dijk yan J^F~alcheren y

maar aan de andere zijde door de nieuwe Pol-«.

ders, zoo als deze uit zee waren opgewassen,

konde het niet anders , of dezelve hadden eene zeer-,

onregelmatige en hunne oevers in het geheel geene

evenwijdige strekking; en hoe moeijelijk dit wa-

ter in 1699 te bevaren ware, Ll^kt uit de be-

schrijving, die SMA1,L,EG-ANGE er van geeft,

in zijne Clironijk van Zeeland, bladz. i36.

Geen wonder alzoo , dat het gezegd gebrek van

onregelmatigheid en onevenredigheid de kanalen

zelve moest verlammen, en eindelijk geheel be-*

derven.

Zoo lang toch de vloeden , voorbij Rammen
l:ens en F^ere uit zee komende , zich op de ruime

vlakten ontmoetten , tot dat zij weder terug ebden

en alzoo bij hunnen gedeeltelijken doortogt , dooF

de kanalen, eene regelmatige voortslrooming had-»

den, konden alle kanalen zich van de binnenko-

mende gronden ontlasten ; maar toen , door da

verandering der stroomen
,

geljoren uit de aan-

zienlijke aanwassen tusschen die kanalen en der-»

zelver zeeboezems van weerszijden , de gezegde

ontmoeting der vloeden , ofhet zoogenaamde wanti|

JD de kanalen zelve plaats greep , was 'er aaq

Ë 3 4«
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te kwaal geen herstel meer, en de verlandin*

wierd onTermijdelijk. Immers ter plaats waar dit

gebeurde, ontstonden stilstand, zakking van stof-

fen en ondiepten, die wederom even daar door

lietzelfde gevolg , in eene vermeerderde mate , te

treeg bragten.

]\ïen moge naderhand getracht hebben hier

tegen te voorzien

:

a.) Door de onregelmatige wijdte van het rF'el-

zingsche kanaal te bepalen , door middel van

aanzienlijke rijsbermen , op meer dan eene

plaats , en vooral door die ten jare 1 735 aan-

gelegd , tot wering der zandplaat , loopende

van den mond der haven langs de schorren van

StJooslandi en welke reeds eene aanzienlijke!

uitgestrektheid had van rneer dan 200 roe-

den , het vaarwater zeer belemmerde , van

•weerszijden ondiep maakte, en het inkomen

der schepen zeer hinderlijk was

;

i^.) Door de verlenging van dien berm in 1789,

met bijvoeging naderhand van een gesloten

paalhoofd, om de, steeds tegen de gezegde

schorren aangroeijende , slikken te beter bui-

ten te houden

;

c.) Door het van tijd rot tijd uitbrengen van on-

derscheidene rijzenhoofden en nollen , om op

de eene plaats meer diepte te maken, en op

gene dezelve uit den wal te houden

;

é.) Door het uitgraven van het gehecle Ame^



muidsche kanaal, en Tan een gedeelte yanhet

77''eLzingsohe in 1790, benevens liet openen

der Arne , om door het eene de vaar^ al-

daar te behouden , door het andere de Ebbe

te versterken

;

^.) Door het uitbrengen van den triangulairen

dijk voorbij het Kasteel van Raminehem in

1792, om den vloed, deels met minder he-

vigheid te doen binnen vallen , en deeis voorbij

de haven af te leiden 3 en eindelijk

ƒ ) Door aanwending van vele a'ndcre middelea

meer, met aanzienlijke kosten daargesteld.

, Het eene middel hielp meer, het andere min-

der; maar geen der2>elve was op den duur be-

stand tegen de kwaal , welker kracht van tijd

tot tijd, door den hevigen aanvoer van zand en

shb , zoodanig vermeerderde , dat eerst het Ar-
nemuidsche kanaal , en naderhand dat van fVel"

. zingen , geheel onbevaarbaar werden , en alzoo

het bestaan van Middelburg als handelplaats ,

met eenen onherstelbaren ondergang bedreigd

werd.

Het sprak van zelve dat men , in zulk eenen

toestand, geene gelegenheid liet voorbijgaan om
alomme op voorziening aan te dringen , waartoe

«chter de middelen bij de Stads- Regering ni«t

Yoorhauden waren.

De verandering der publieke omstandigheden

ip 17^5, gevolgd door de komsS van den Fran-i

Ei sch«n
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' Scliep Koning in dit gewest, ten jare 1808, gaf

Jiiertoe eene geschikte aanleiding.

Bij het aanvaarden van de regering dezer lan-»

^ den , Wi)S hij over dit onderwerp door eene Com-

jnissie uit de Stads- Regering reeds ernstig onder-

houden.

Zijn rerbhjf a!hier bewees dat dit niet vruch-

teloos geschied was, en zijn besluit van den 6.

Junij 1809 strekte hiervan ten onduhbelzinnigen

bewijze , daar , onder meer andere aanzienh'jke

T'^rgunningen , bij art. \5, bepaald werd, dat er

eene nieuwe haven zoude gegraven worden van

Middelburg naar Kere , besloten tusschen twee

Sassen , waartoe de afbakening reeds gedeeltehjk

ven igt was , toen dit gewest in 1 8 lo , onder het be-»

beer van napoleon gebragt werd , en alzoo het

' Vpor^cluevcn gemaakte plan geheel in duigen viel.

Koe Schroomhjk toen de gesteldheid des lands

ook moge geweest zijn , men verzuimde echter

niet , om , alwederom met denzeUden aandrang

,

'den hoogen nood van Middelburg , door het ge-

rnis «ener haven, op te halen, waartoe d^^s Kei-«

'jtcrs reis herwaarts in 1810 zeer te stade kwam.

Of^choon nu zulks door geene dadelijke toe-

'zef'ging of besluit gevolgd werd , het bleek ech"

"ièr uit de naderhand gelioudene overleggingen,

dat men op de zaak ernstig bedacht was , en zich

'dadehjk met het ontwerpen van een plan , to4

laiu-fc telling eener haveö ^ wilde bexig houdeif
3
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liclgeen toen hoofdzakelijk neerkwam : om" «Ta

het einde der lange haren te maken cene bekwa-«

me. kolksluis tot hgging der schepen , dezelve

afsluitende met deuren , zoo naar den kant van

het Tf^elzingsche en Arnemuidsche kanaal, als

aan de zijde van de lange haven , om alzoo deze

te doen dienen tot eene schuurkom , ten einde

daarmede beide de voornoemde kanalen naar ver-»

kiezing te kunnen diep en bevaarbaar te maken.

Hoe zeer nu dit plan op zich zelfwel veel goeds

inhield, had het niette min gcwigtige gebreken,

'T^raar voor men meende te moeten houden

:

ö.) Plet sluiten der haven met Sassen , als onge-

sdiikt voor de zeevaart,

i ) De bezwaarlijke loozing zoo der Stads riolen,

als van het landwater, vermits, op één na,

alle de sluizen in de haven uitliepen , en

c.) Vooral de rerlanding van het Vlakke, door

de toenadering van de plaat de Caloot , naar

de Walchcrsche zijde.

Indien evenwel de algemeene zaken de^ijds

niet veranderd waren , is 'er alle reden om te verr

onderstellen , dat het gezegde plan als toen ge-

volgd en ten uitvoer zoude zijn gebragt geworden.

Dan het behaagde der Voorzienigheid hier gve»

anders te beschikken ; deze landen van de Fran-»

^Sche heerschappij te verlossen, en alzoo dit ge-

teele ontwerp wederom te niet te doen loopen,'

r ..Jiet was voorden Koning der Nederlanden be-»



Waêrd , de noodige voorziening langs een andec

jpaiddel daar te stellen.

Naamvlijks in i8i5 het besluur in handen lieb-

tende , werden de dringende belangen van dit

gewest ter zijner kennis gebragt, en onder deze,

de volstrekte behoefte van eene haven voor Mid-

delhurg, en van eene betere suatie van het bin-»

nenwater , tot behoud der landerijen van het ei-

land TV^alcheren.

Met eene goede haven was in beide die behoeft'

ten te voorzien.

En om het beste middel hiertoe uit te vinden

,

werd niet veel tijds verspild- Reeds in j8i4.

weixl het Arnemuidsche kanaal gedeeltelijk ter

uitdieping aanbesteed, met oogmerk om daarvan

eene haven te maken , terwijl bij hoogstdeszelfs Be^

sluit van i. Augustus deszeiven jaars , eene Com-

missie werd benoemd, om te helpen beramen

en uitvoeren , de voegzaamste rriiddelen ter

voortzetting der reeds begonnen ofverder te be-

delen her&telllngen van dn voorschreven haven.

Nu begon men met meer gezetheid het middel

^elve te onderzoeken. Het geen men reeds had

gedaan was verre van overbodig te zijn ; want

jaan de uitgraving van het Amemuidsche kanaal

Vas dier Stad , en de daaraan liggende Fabrieken

"yftn Zaagmolens en Zoutnering, alles gelegen.

Overigens belette dus niets, ook thans op nog

lyadcye wiiilcklen van bey^tei bedacht te ?ijn.



Bij de herdenking ran alles wat ten deze»

reeds had plaats gehad, moest wel van zelve de

aandacht weder vallen óp de hier voren aange-

haalde ontwerpen
; doch meu vond daartege»»

(Steeds dezelfde hierboven bijgebragte zwarigheden,

vermits het denkbeeld van eene opene haven

«Itijd de voorkeur bleef behouden.

In dezen zin dan viel de gedachte wel het

allereerst om het kanaal van ÏF'eLzingen te be-

houden, en, des noods, te verbeteren , door

aan hetzelve eene uitmonding te geven , tusschen

Raminelens en de Zuidwatering ; dan de vreea

voor de meerdere verlanding van het f^kikke

,

hiervoren reeds vermeld, en de ondervinding,

dat de vloed, van dien kaui V4in het eiland bin-

nen vallende, altijd met oneindig meer stoffen

,

dan die aan de oostzijde, bezwangerd was, de-
den dit plan al spoedig ontraden.

Nadien was men wel een tijd lang bedacht,

om het Arnemuidsche kanaal tot eene haven te

maken, dezelve uitbrengende door de schoiren

van de Oranjepolder , boven het wantij in het

Sloe , voorts met afsnijding van den zuidwestelij-

ken hoek der lange haven tot voorbij de Zaa»-
molens , en óm Welzingen alsdan voor een©
^«chuurkom te doen dienen • nogtans was het ge-
Voelen hiertoe niet beslissend genoeg, om dit ont-

werp als het meest verkieslijke op te geven,
^4aftr het Yoornemen , om eene haveu regtsti eeks



Van deze Stad vi^?iy TFiilpenhurg uit te brengen,

ook niet weinig lijv;:! vond,

In deze onzekeriieid behaagde het Zijner Ma-^

jesteit, eenige leden der voornoemde Commis.sie,

in Februari] i3 15 , naar 's Gravenhage te ontbieden

,

len eiflde deze zaak aldaar nader te overwegen.

In de destijds gehonJene onderhandeiingen

,

l)ij welke Zijne Majesteit zich verwaardigde in

persoon tegenwoordig te zijn , zoo ais bet een en

ander biertoe betrekkebjk , door Hoogstdenzel-

Ten , op de pJaats zelve, bezigtigd was , kwam
alles op nieuw ter bane , en de uitslag daarvan

'was, dat eene opene Haven zouds gegra\>en

worden , regtstreehs van Middelburg naar

TVidpenhurg , ter plaatse waar men in vroegeren

tijd gemeend had eene nieuwe zeesluis tg leggen

,

Toor de snatie des EiLmds.

De gelden hier toe bent»odigd , werden door

Zijne Majesteit voorloopig aangewezen , en na-

derhand , bij Besluit vau den i. December 18 i4,

op de gunstigste wijze toegestaan.

Hierop volgde dan , in 1 8 1 5 . de graving der

tegenwoordige nieuwe Haven , van de oude af

noord-oostwaarts naar den buitanstroom , en ver-

volgens , 'm 1816, de doortjekking derzelve vaii

de eerstgeraelde plaats in de Stad, tot aandeMoI-

sluis en de Stads - sclmur. En eindelijk ook in

'1818, de gedeeltelijke uitdieping vanhctMoIen-

•watcr en verdere grachten , die , boezeer voo»

eene sehuuxkoin bestemd ; niëtU'genstaaQde de



aanzienlijtc onkosten , sedert jaren herwaarts ro^ï

de uitbaggering besteed , alle tot genoegzaam aa»

de boorden toe , met slib vervuld waren : — het

een en ander ging nog gepaard met het herstel

van het dok, door het uitgraven van hetzelve,

en het maken van een nieuw Sas , hetwelk in

1817 reeds was voltooid.

Zoo had dan Middelburg wederom alles , wat zij

Yoor zich verlangen konde , en op welks daarstel-

ling men niramnr had durven rekenen : Dan , Zijne

Majesteit , niet gewoon zijne weldaden ten halve te

bewijzen, toonde dit alverder, door eveneens in de

behoeften van Arnemuiden en der aan dezer Sle-

des kanaal gelegene fabrieken , Ie wdlen voorzien.

Dit kanaal, in den beginne bestemd om de

Haven van Middelburg te worden , werd inmid-

dels geheel uitgediept, en verder met een be-

kwaam sas en eenen dijk, die het Eiland Wal^
cheren met het 'Nieuwland aan een voegde

,
ge-

sloten , met oogmerk, om hetzelve alzoo dooF

schuring diep te houden ; van welk Sas , volgens

'de daarop staande inscriptie, den g. Junij 1818,

de eerste steen gelegd werd.

Nu ontbrak aan de beboeften , op welker ver-

"VuUing bij Zijne Majesteit zoo dringend was aan^

gehouden , nog eene suatiesluis voor liet Eiland

fFalcheren. '

Door het verlaten der oude haven waren reeds

%wee zoodanige sluizen onbruikbaai' gei^orden',
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en de andere twee \Taren niet in staat om dit

j»emis te vervullen, terwijl de overvloed van het

kndwater de lage landerijen reeds zoodanig had

verachterd, dat voor dezelve niets dan epn geheel

Lederf te wachten stond.

Ecne nieuwe Sluis was dus onniis])aar, en de

doelmatige ligging daarvan niet twijfelachtig.

„ Derzelver uitwatoring kon gevoeglijk ook aan

^e schuring der haven worden dienslhaar ge-

maakt, zoo als de andere, in den steenen beer,

dit inderdaad reeds was : door beide werden dus

twee belangrijke uitwerkselen daargesteld. Van

de eerstgemelde nieuwe Sluis werd de eerste steen

gelegd op den 25 Maait i8jg
;
— zij is thaijs

bijna geheel voltooid.

Geen wonder, dat dit een en ander aanleiding

gaf tot een algemeen genoegen bij alle Ingezete-

nen , en tot eene rcgtmatige vreqgdebetooning

,

gevierd door het doen slaan van gedenkpennin-

.gen, het aanrigten van maaltijden enz. waarvan

het verhaal reeds door den dmk is gemeen ge-

maakt ; maar ook inzonderheid door het doen

«tichten van eene gedenkzuil , ter eere van Zijne

Majesteit deu Koning , voor de daa:stelling der

ïiieuwe Haven : van welke ,
geplaatst op den

hoek van de Dwars- en Rouaanschekaai , de

«ersfe sleen op den 24. Augustus 1819, ™6* ^^^^

.plegtigheid
,
gelegd is , voor en uit naam van die

hijzond^e Ingezetenen vaa d« Stad €n Eiland^,
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Welke zich tot de stichting vrijwiHig en uil loutere'

«rkentelijklieid veibonden hadden.

Aizoo dan mag men het genoegen hebben

,

Tan al het geen tot de liavenwerken der Stad

Middelburg betrekkelijk was, gelukkiglijk ten

einde gebragt ; daar door de gedaante der Stad

veranderd
;

gelegenheid voor handel en zeevaart

herboren ; het bestaan aan Arnemuiden vei'ze-

kerd ; aangelegene fabrieken opgebeurd , en aan

den land-ergenaar het vooruitzigl gegeven te zien

,

om de vruchten van zij tien arbeid met blijdschap

en zonder veidriet in te zamelen.

Dank zij der goede Voorzienigheid, die dit

alzoo beschikt heeft

!

Dank aan Hem , die in Hare handen het gezegend

werktuig was , om zoo veel heils daar te stellen

!

Dank aan allen , die biertoe in verscbillende

betrekkingen het hunne hebben bijgedragen

!

Én , zou dan , na dit alles niet ieder een zich

opgewekt gevoelen, om tot verder herstel van

het zoo diep vervallen Middelburg , alle krach-

ten in te spannen ? Dit niet te veronderstellen

,

ware beledigend voor Ingezetenen , die reeds

zoo vele blijken van hunne welwillendheid heb-

ben aan den dag gelegd , door ondernemingen'

van ondersclieiden aard , welke de algenieene ver-

wachting zeer verre hebben overtroffen.

Dat dan een ieder voortga met zich aïzoo naar

Y«nnogen te bevlijtigen , op dat wij het wlldadig

oog-
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togmerlc ran oneen beminden , en ons beminnen-»*

den Koning , volkomen bereikt , en de voorspoed.

en welvaart van vorige dagen , onder Gods zegen

,

nog te eeniger tijd bij ons zien wederkeeren

!

Betamelijk eigenbelang, en aan onze verplig-

ting geèVenredigde dankbaarheid, vorderen hier-

toe aller medewerking.

En waaiom zoude men zich met dit vooruit-*

jtigt niet mogen vleijen?

Gebrek aan deze edele gevoelens is toch wejL

de geaardheid der Zeeuwen niet.

Dat dan deze hoop niet beschaamd worde!

Middelburg 5. September 1819.

S.

ïn de Courant van den 1 1 . September
f

las men tot antwoord het volgende:

]^fet zeer veel genoegen en belangneming lazen

wü in de Mengelingen der Middelburgsche Cou-

rant van den 7. September 11. een weluitgewerkt

stuk ,
genaamd Iets over de Havenwerken der

Stad Middelburg , niet alleen om dat liet een

naauwkeurig verhaal belwlst van geschiedkundige

zaken, waarvan 'er vele aan het publiek onbe-

kend zijn , maar vooral om dat het aanleiding

^eeft, om Middelburgsch en Pf^alcherens In-

gezetenen te doen opmerken, hoeveel zij schul-

dig zijn aan den onvermoeiden ijver en werk-

zaamheid van acht hunner vooiaaamste Medebur-
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geren , die door Z. M. deti Koning benoemd vr»9

ren om de Commissie tot de Havenwerken dezer

Stad uit te makenT

Bij den dank mitsdien , die door den achtbare»

Schrijver van bovengemeld stuk, zediglijk wordt

toegebragt aan allen, die, in verschillende be-

trekkingen , het hunne bijdroegen tot de groola

werken der Haven -kanalen van Middelburg en

^rnemuiden en der Water!oozing van het Ei-

land Tf^alcheren , zij het ons vergund , voor velen,

deze dankbetuiging bijzonder aan «te bieden aan

de Hoog Edele Gestrenge Heeren : Jonkheer

J. H. s c u o R E R , te dier tijd Gouverneur van Zee-

land, President; Mr. 3. SNOUCr. UURGROJSJE,
Griffier der Staten van Zeeland , Vice- President

;

Mr. H. J. VAN DOORM , thans Gouverneur van Zee-

land 5 bevarens President der Centrale Directie A^
Eilands Tf^alcheren; Mr. c. g. BiJiiEVELD, Bur-

gemeester der Stad Middelburg \ j. j. sprenger,

toea President van 't Kollegie van Kooplieden;

D. J. DE suPERViLiiE , Oud Raad der Stad

Middelburg; Mr. j. A.becius, Ftaad derzelve

Stad, en a. schraver, Ingenieur enChefvaa

den Waterstaat j— als welke , boven hunne ande-

re gewigtige ambtsbezigheden, zich ten dienste van

deze Stad en Eiland alle deze zorgen getroost heb-

ben , en wier namen mitsdien eene ruime plaats

verdienen op de Gedenkzuil , ter herinnering de-

zer belaagrijke gebeurtenissen op te rigteu.

Zou



Zou er tij den algemeenen dank nrtg iets tijw

ionders te voegen zijn, boven hetgeen zoo even

gezegd is ; men zou ook aan het Zccüwsch Ge-^

nootschap der PF'eten&chappen de schuldige er-

kentenis niet kunnen ontzeggen , daar hetzelve

door twee onderscheiden pogingen en uilschrij-

vingen van Prijsvragen , met aanbieding van deü

Gouden Eerepenning, in de jaren 1801 en i8o5,

aoo wel de verbetering der Waterloozing de-»

nes Eilands , als het herstel der Middelburgs

^che Haven en het Kanacd Tf^elzingen zicli heeft

aangetrokken, en in de algemeene vergaderingen

Yan i8o4 en 1806 het Gouden Eermetaal, ten

aanzien van het eerste aan den Heer adriaan
SCHRAVER, te dier tijd geadmitteerd Landme-

ter en Commissfffis- Inspecteur van *sLands Water-

werken en Waterstaat \e ZieriLzee j en wegens het

andere aan wijlen den Heer thomas speleveld,

Kapitein - Ingenieur van den Lande , heeft to&-

gewezen , en de bekroonde stukken onder hare

X^ieuwe ^Verhandelingen heeft doen drukken.

Gelukkig het land , waarin zich zoo vele po-

gingen ten algemeenen nutte vereenigen , waarin

aller harten tot dankbare erkentenis gestemd zijn

!

Middelburg den 9 September 1819.

UNUS EX PLURIBUS^

VERBETERINGEN.
iPIadz. 50. in de noot, staat: 1819; Ues: 1817.

„ 44. ia de noot d, staat: Octoberj ie*s; Novemtei;
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MIJNE HEERENI

j^ij het bezigtigen van Graftomben, wordt onz6

aandacht bijzonder getroflen door de vereeniging

van menscheÜjke trotsch- en ijdelheid, met men-

schelijke broosheid en nietigheid. Weidsche op-

eenstapeling van titels , lange reeksen van kwar-

tieren op de zerk , waaronder het gebeente ligt

van een wezen, ontbloot van allen aardschen luis-

ter , het geducht oogenbiik afwachtende , dat de

Regter van het Heelal het vonnis over den door-

geworstelden proeftijd zal vellen. Welk eene

tegenstelling !

Gelukkig nog , indien de man , die onder de

grafzerk rust, een brave Huisvader, een nuttiga

Geleerde , een opregt Christen is geweest ^ —
gelukkig nog , als die steen het overblijfsel be-

dekt van den Staatsman , die rusteloos werkzaaru

was voor den bloei van zijn Land, of, van den

^*Gm, IV.JD, 4 KrijgS"*



Krijgsman , die liet didce pro patrla mori mcl

zijn bloed verzegelde

!

Maar nogtans, welke eerbewijzen een dank-

baar nageslacht aan den waarlijk verdienstelijken

man ook moge toebrengen, zoude hef mij ver-

kieslijker voorkomen , liet stille verblijf der ont-

slapenen met geene kostbare praalgraven , met

geene langwijlige bijschriften op te sieren.

Bij het betreden der verzamelplaatsen van het

oorgeslacht , moet het oog des stervelings door

geene uiterlijke pracht van den ontzag verwek-

kenden indruk des doods worden afgetrokken,

liet is genoeg voor hem in dat plegtstatig oogen-

blik, op de zerk slechts vermeld te vinden , den

naam , de geboorte er» het sterfuur van den daar

onder liggenden. Is dat wezen een veidieiistelijk

mensch geweest, heeft hij zijne talenten, zijne

krachten aan het algemeen welzijn , aati zijnen

God toegewijd, daa zal ook reeds elders voor de

vereeuwiging van zijnen naam gezorgd zijn —
en bet eenvoudige van den toestel doet zelfs het

beeld des te luisterrijker voor den geest zweven.

Zoo is ons immers de nederige «teen , op gind-

scben giafheuvel, genoeg, om voor onze verbeel-

ding terug te brengen , dien diepdenkenden Ge-

leerden , en tevens dat uitmuntend model van

het geen een Amliachtsheer voor zijne onderhoo-

yigen zijn moet ; f^nder en j^erzqrger.— Zoo
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is het ons genoeg op de grafzerk, te Ritthem^

te lezen ;

NICOLAAS CORNELIS LAMBRECHTSEN,

om ons het verlies voor te stellen van den schran-

deren man , die door geleerdheid en kunde in

het Staats - Bestuur uitmuntte , wiens borst van

lïiensclienliefde gloeide, die lot aan zijnen laat-

sten ademtogt onvermoeid tot ivut van het alge-

meen werkzaam was, en ons het voorbeeld ge-

geven heeft van ongeveinsde , verlichte Gods-

vrucht. (*) Maar, Mijne Heeren ! is het voor

ons genoeg , op den lijksteen slechts den naam

van Lamhrechtsen vermeld te vinden : het is ons

heden , op deze plaats , niet genoeg , waar uw
hart de behoefte voelt, om u uitsluitend met ?§

jnaus nagedachtenis bezig te houden. *•

A 2 Toea

() Ik bedoel hier mede geenszins, op eenen meejter«

achtij^en toon, het gewoon gebruik te gispen. Ik heb te

veel eerbied, en voorde groote mannen, wier nagedachte-

nis gevierd wordt, en voor het dankbaar hart, hetwelk

duurzame gedcnkteekenen op derzelver graven sticht, daij

dat ik dezelve met cene heiligschennende hand zoude tril-

len omver werpen; integendeel, loffelijk noem ik het, het

bestaande tegen den vermelenden arm te behoeden , het

ver\roeste weder met nieuwen luister te herstellen. Maar

dit belet niet, dat men een bijzonde» denkbeeld nopens het

vareeren der agedachtenis van uitmuntende mannen kan,

koesteren, by voorb. door het stichten vau een pamUêqi,
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Toen ik u de treurige tijrling von liet overlij-

Aen onzes Vriends mcdedeelrle , behield ik mij

eelven voor, om in liet rervolg eene Lofrede op

hem te houden. Diep getrofi'en over het vci lies

van den nu zaligen Man , welde in mijnen hoe-

aem de behoefte, om iets ter zijner gedachtenis te

Stichten. Die behoefte is nii wel niet verkoeld y

maar bij eene bedaarde overdenking der moeije-

lijkheden aan die taak verl,onden , mengt zich

bij de begeerte van mijn hart , de wel gegionde

Vreeze, te zullen bezwijken in eene onderneming

'verre boven mijne krachten verheven. Ge weet

toch , Mijne Heeren ! wat er aan vast is , eene

Xi©frede te houden. — Eene Lofrede is een

praalgebouw, welks daarstelling men aan geen en

cenvoudigen Metselaar toevertrouwd ; het is eene

eerznil , tot welker oprigting een bekwaam en

Schrander Architect geroepen wordt.— Het geen

ik u heden levere, mag dan ook geene Lofrede

genoemd worden :— het is slechts eene handvol

bloensen , door vriendschap op het Graf van den

.Waardigen Lambk echtsen geslrooid.

Om eenige orde in mijne voordragt te stellen

,

zal ik den Heer L

A

mbrechtsen doen be-

schouwen :

I. In zijne voT-niing.

II. Alu StaaLsman.

m. Als.
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III. Als Geleerden

IV. Als Mensen y Burger en Christen,

I.

yuor eerst (kin in zijne vorming. Gespro-»

ten uit een aauzieniijk geslacht , wierd de Heer

NicoLAAs CüKNEiiis Lambrechtsex den 29
Febmarij 1702 te Plissingen geboren. (*)

Na belioorlijk onderwijs in de Nederduitsche

en Franscbe falen genoten te hebben , bezocht hij

op zijn twaalfde jaar de Latijnsche School, door-

liep al de klassen tot genoegen zijner Leermees-

ters, en wierd, nog geene 17 jaren oud zijnde,

tot de Hooge School gepromoveei d , met het hou-
den eener redevoering over het zeggen van Hora-
tius nil mortalihus arduuin

, ( eene spreuk , die

wij naderhand in hem zoo uitmuntend bevestigd

zien ).— Zijn lust tot onderzoek en vlijtig wer-
ken op de Latijnsche scholen , heeft hij voorna-
melijk toegekend aan zijne bijzondere School-

vrienden Ph. J. Boddaert, J. f. Potter
eu P. Paulus, jonge lieden van den uitmun-

A 3 tend-,

(*) Uit N. L. Lambrecutsen en Maria Kroep^
zijn Vader was Raad in de Vroedschap der Stad Vlisfin»
gen. Postmeester, Ontvanger van het Collateraal, en Rent.
meester der Geestelijke goederen overWalcheren en Noord-
bevehnd. Zijne raadsplaats legde hij, ten behoeve vaig
Zijnen zoon, in 1775 neder, ua dezelve 38 jaren lang bC'
kleed te hebben.



( 8 )

fendsten aanleg.— Het vermelden , dat de jon-

geling, toen ter tijd, als Lidmaat van zijn Kerk-

genootschap wierd aangenomen , zal niet onbe-

duidend klinken in de ooren eener Veigadering,

welker doel niet anders is, dan Hemel en Aarde

zoo naauw aan elkandcren te doen beschouwen

,

dat gene eens de belooning worde van al ons

ploegen en zwoegen hier beneden ;
— en het

verkrijgt zelfs te meer belang in onze oogcn

,

daar de Man , van wien hier gesproken wordt

,

zijnen levenswandel daar naar trachtte te rigten,

om eens door de verdiensten des Goddelijken Ver-

zoeners, in de gewesten der zaligheid te worden

opgenomen.

Naar het oordeel zijnes Vaders nog te jong

zijnde voor de Hooge School , wierd hij te Zie-

rikzee op een Notaris kantoor bezorgd. Buiten de

zaken , daar te leeren , oefende hij zich bij eenen

3cundigen meester, in het cijferen, in de Algebra,

Geometrie en Trigonometrie , en ondervond hij

,

dat zijn oordeel juister werd , naar mate der ge-

maakte vorderingen in deze wetenschappen.

Maar vooral had hij veel te danken aan het

(Onderwijs van den waardigen Kector Camphui-

^en in de grieksche en latijnsclie talen , en an-

dere voorbereidende wetenschappen , als : Logica

enz. — Hel grieksch onderwees hij hem op eens

EcUeel jfueuwe wijze , zoo dat lüj eerlang met

Xeno-»
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Xenophon, Homerus, Pindarus, gemeenzaam Ke-i
kend raakte. Met één woord, — dit zegt de
ir.an er zelf van ; - hij vormde mijnen geest s
stortte er smaak in uoor het schoone en des^
zelfi beoefening i orde in mijne studiën ; en
gaf mij dus eenen aanleg, om de akademischë
lessen met ^;rucht bij te wonen ; en daar wij
veel zamen de latijnsche taal spraken

, ver-
kreeg ik daarin eene hebbelijkheid, die mij
wonder te stade kwam.

Vanhier begaf hij zid, in 1770 JiaardeUtrecht-
sehe Akademie

5 genoot aldaar het onderwijs van
yoorda

, m de Instituten en Pandecten • van
Saxe, m de algemeene Historie; van Tydemanxm het Jus Natura. Het Jus Puhlicum wa. in-
zonderheid zijne geliefkoosde studie.- Hij werd
ook hd van een Studenten gezelschap , welks
leden \ erhandelingen schreven over onderschei-
dene onderwerpen

, en elkanders werk vrijmoe-.
dig censureerden. Het is overbodig uit te weiden
over het nut, het welk hij hier ran trok.

In JuBij 1773 wierd hij tot Meester in de Rek-
ten bevorderd. Geen wonder, dat de vurige jon-
gehng, doorkneed in de schriften der ouden,

^

door vaderlands- en vrijheidsmin ontvlamd; _
tot stof zijner Dissertatie nam : De verdedigbn^
^Uner geboortestad

, bij het handhaven harer
vrijheid in i5j2. Het tweehondeid jarig feesl

^^ daar^
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.daarvan , den 6 April 177a te Vlissingen ge-

vierd , liad hem bovendien tot die keus aanleiding

gegeven.

Gelijk een reld , 1ioe vruclitbaar ook , alleen

dan eenen goeden oogst oplevert , wanneer het

Lehoorlijk bearbeid wordt , zoo moet ook de

mensch , hoe voortreffelijk Tan aanleg , door de

opvoeding in staat gesteld worden , om eens zijne

hooge bestemminsj te kunnen vervullen. Het zal

u dan niet verdroten hebben , in eeuige bijzon-

derheden van zijne eerste ievensjaien getreden te

zi^n. Wat zeg ik: vardroten? ^- Keen! niets

is onverscliiüig in de ontwikkeling der vermf)gens

van eenen man, die het sieraad zijner eeuw was.

Alles wat gediend heeft , otn zijnen geest te vor-

men, om hem smaak voor kunsten en weten-

schappen in te boezemen , om zijne zucht vcor

vrijheid en vaderlandsliefde op te wekken , om

liem getrouw te doen zijn in het vervullen zijner

burgerlijke en christelijke pligten ;— aües, met

een woord, het geen gediend heeft, om uit dwr

ruwen steen een schitterenden diamant te voor-

schijn te doen komen, is belangrijk; — en wel

Terre van mij van wijdloopigheid te beschuldi-

gen , zult ge in tegendeel mijne kortheid in dezen

bejammeren.

Wij hebben dan met belangslelling den mart

zien
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ïien vormen » wiens talenten , gedurenc^e ceitö

reeks van jaren , zoo zeer tot nut van vatlerland

en mensclidom liebben uitgeblonken.

II.

Laat ons hem nu als Staatsman beschouwen.

Maar hier bevind ik mij op een glibberig pad,

waar iedere misstfip op dwaalwegen voert, ea

Tau liet bedoelde punt vcr^vijdert. '« Mans staat-

kundige loopbaan was tevens het tijdperk , dat

twist, die onzalige bron van tweedragti nijd en

haat, die burgers met burgers handgemeen maken,

die vrienden en magen tegen elkander doen woe-

den , en in haren onzin het vaderland ten prooi van

vreemdelingen geven, dat tweedragt hare fakkel

op nieuw ontstak. Hoe rai ik dan, te middem

der partijschappen , die daden ,
gezegden en be-

doelingen meestal verdraaijen ,— hoe zal ik den

man, wiens nagedachtenis wij heden vieren , iu

het ware licht plaatsen ? Het kon niet anders,

of de met talenten en kundigheden toegeruste

Lambr ECHTS EN , moest ook eene hoofdrol

spelen 'm de gewigtige gebeurtenissen van zijnea

tijd ; het kon niet anders , of de , voor zijn

Vaderland van liefde gloei jende
,

jeugdige maa
moest zich bij de eene of andere der twistende

partijen voegen. Dat hij pai^tij koos, «aar zijne

ia-!
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inwendige overtuiging , verstrekt hem zelfs tot

eer, en is de navolging eener wet vanSolon,

waarbij bepaald wordt, dat, bij burgeilijke twis-

ten , ieder zicli voegen moest bij hen , die de

beste en regtvaardigste zaak voor hadden , op straf

van eerloosverklaiing. Ofschoon er nu, bij de

vermelding dier wet , door den overzetter van

Plutarchus de volgende aanmerking gemaakt werd:

» Dit is niet altijd blijkbaar. Dikwijls is, ook

3D in burgerlijke twisten
,
geenszins het ongelijk

5) slechts bij eene der partijen. En zou dan de wij-

3) ze, dagelijks het onregt en geweldig woelen

» van wederzijde gade slaande ; zou hij , ziende

» met hoe weinig kieschheid men, evenveel welke

» middelen , om de partij te stijven ter hand neemt,

» de menschelijke dwaasheid en bedorvenheid niet

y> in stilte mogen betreuren' , en dat bejagen van

» eigen voordeel , waarbij het vaderland zelf ver-

» gelen wordt , zonder er deel aan te nemen , niet

)) mogen verfoeijen ? "— kao men echter , ter

verdediging van die wet, aanvoeren, dat het kie-

zen van partij , aan den wijzen gelegenheid geeft,

tot het bedaren der driften , lot het stuiten van me-

nige daden van geweld en wreedheid , tot het af-

wenden van onheradene slappen, en eindelijk tot

herstel dergebanne Eendragt. Bovendien behoeft

de wijze niet al de dwaasheden , onregtvaardig-

heden en gruwelen zijner partij voor zijne reke-

kening te nemen. Gelijk de stuurman , wiens

kiel



kiel door een oikaan belooiien , op de ilippé»
verbiiJzeJd weid, door de rcgtbank wojdt vrijge-
sproken

,
als hij kan aantoonen niets verzuinKT te

hebben tot redding ran bet sclnp- zoo wordt de
wijze van alle blaam gezuiverd, daar zijn doel,
te midden der woelingen en der bruisende drif-
ten, sleclits tot bet bedaren van den storm strek-
te, en daar- hij alleen bet heil van bet vaderland
in 't oog had.

Dat die wijze te dikwijls echter miskend wordt,
dat men zijner stem niet altijd geboor geeft, kan
dus met verwonderen in eene eenw , waar twee
tegen overstaande gevoelens zicb , ten koste vm
gematigdheid, ais 't ware het gebied der wereld
betwisten: waarvan bet eene beschuldigd wordt,
troonen en altaren te willen omverwerpen,—'
het andere, den duisteren geest der middel -eeu-
wen

,
met bet leenregt en den gewetens dwang,

weder te doen heerschen.

Dat onze Lamerechtsen, in zijnen fijd,
dan ook verschillend is beoordeeld geworden

,moet u te minder vreemd voorkomen
, die hel

kend zijt met de geschiedenis van dien fijd, waar^m Stadhouders en Anti - Stadhouders gezindheid
den éénen deed beschouwen als eenen slaafschen
kruiper van Oranje, zonder vaderlandshefde

, ge-
reed om, op den wenk van Engeland, handel
en zeevaart den doodsteek te geven;- den an-
dexen uitkieet als eenen aariiiangeling van Frank-.
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r^k , niefs ontziende om , onder bet momaan-

gezigt van Patriotisnie , den wettigen regerings-

vorm te vernietigen, en opdepuinlioopen van hel

Stadhouderschap zelve ten zetel te stijgen ( * )

;

hoe zeer deze , door vooringenomenheid gekoes-

terde, oordeelveihngen niet beletten, dat eerlijke

bezadigde mannen uitéérdoopende gevoelens over

de middelen , ter bereiking van volksheil , ter

afwending van rampen , konden aankleven , zon-

der daarom der heerschzucht v^n de eene ol de

andere partij te wille te zijn.

Rat de Heer Lambrechtsen, boe zeer

partij gekozen hebbende , echter wars van alle

uiterste, eene gematigde denkwijze aankleefde,

daarvan gewagen en zijne aanteekeningen , en

zijne handelingen. Beide leeien ons den man

kennen , die , werie verwijdeid van het denkbeeld

eener geheele omkeering van regeringsvorm
,

slechts wering van misbruiken bedoelde, en ter

poeder trouw begeerde , ta handhaven , zoo wel

^t Stadhouderlijk als het Staats- bestuur y en

die ÏT/t den weg van schikking en toegevendheid

een eindpaal der gtschiUen zocht,

In

(•) Het hier aangehaalde heeft geen oogmerk , de oude

«wisten te doen herleven ; het moet alleen dienen , om te

doen opmerken, hoe blinde parriflzucht ongerymd en 0Q«

fegwaa^'dig iu baie vo&aiiïea over «nders deBk.endeu is.



In het jaar ijji begon zijn openbaar lerefi^

als tweeden Pensionaris der Stad Vlissin^en. Dat

de stam, die als een rijske reeds zoo welig tier-

de , eens tot zijnen vollen wasdom gekomen ,

heerlijk onder de boomea des wouds zoude

prijken ; dat onze Lambrechtsejv met de

sdioonste gaven der natuur toegerust , en raet de

grootste zorg opgekweekt, eens als man onder

zijne landgenooten zoude schitteren,— dit kon

men gemakkelijk voorspellen. Hij voldeed ook

«an de venvaclitingen. Getuigen , al de nog

voorhanden zijnde Stads- en Staatsstukken , door

hem zelven in zeer moeijelijke tijdvakken opge-

steld
j
getuigen , de in ons midden nog aanwezige

omle van dagen , die hem in zijnen bloei ge-

kend hebben , en zich weliigt nog herinneren,

op welk eene uitmuntende wijze hij zich van

de hem opgelegde werkzaamheden in bet regter-

lijke, administrative en politieke gekweten heeft.

Uitvoerig en volledig te verhalen, hoe onze

Lambrechtsen al zijnen tijd eij al zijne

krachten, tot het wel waarnemen zijner ambts-

bediening besteedde j welke stukken uit zijne

pen gevloeid zijn, om de belangen zijner mede-

burgers voor te staan , — om de gevoelens zijner

meesters ter Provinciale Staats - vergadering te

ontvouwen , te verdedigen en te liandhaven ; —-

2<aii4e de grienzeu ee^et Aedevoering overschrijden.
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lic zal mij dan ook bepalen , om u slechts eeiü-

ge bijzonderLeüen voor te leggen.

De naderende expiratie van het Octrooi der

Oost - Indische Compagnie
,
gaf aanleiding aan de

Begering van Vlissinqvn , tot het hervatten harer

deliberatiën over het regt der Burgerij , om goe-

deren te leveren aan de Oost - Indisclie Comp. Ka-

mer Zeeland , zondag daarin door de Gilden van

\BIiddelburg gestoord te worden ; mitsgaders , om
deze en andere goederen direkt van VUssingen

Eaar boord der Oost- Indische schepen te zenden,

zonder alvorens naar Middelburg ^ ten fine van

visitatie en branding
,
getransporteerd te worden.

Het ampel advies deswegens, in 1776, terStaats-

Vergadering ingebragt , is met eene geringe ver-

andering door den Heer Lambrechtsen op-

gesteld. Die arbeid was toen vruchteloos, daar

Middelburg zelfs de bemiddeling der Staats- Le-

den van de hand wees.

Later echter , in het jaar 1 784 , bij gelegen-

heid van eene gevraagde Subsidie voor de Com-

pagnie , trad Middelburg eindelijk bij , en VUs-

singen werd liersteld in het regt om goederen te

leveren , waarin zij sedert 1712 gestoord was

geweest.—

Het verzoek, tot het stichten eenei- Roomsche

)C£rk binnen VUssingen ^ door «enige Eugelsche
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m Fransclie kooplieden , in 1778 gedaön, Tei*-*

schafte onzen Pensionaiis veel werk en veel ver-

driet. Reeds in ij5j was de admissie eenerRoom-

sche Kerk ondernomen , doch kwalijk uitgeval-

len ; en in het jaar 1764 werd de executie der

Resolutie van den Raad, tot het toestaan eener

Kerk , op drie door den Gereformeerden Kerken-

raad daar tegen ingediende rekwesten, bij re-

sumtie opgeschort.

Het verzoek der gemelde kooplieden, onder-»

steund door dat van "andere burgers
,
gaf aanlei-

ding aan Burgemeesteren , om te onderzoeken, of

er termen aanwezig waren, om de resolutie vaa

1764 te biijven schorsen^ — De lieer Lam-
BRECHTSEN, na er de beste schrijvers over

geraadpleegd te hebben, zonderde Piakaten van

den Lande uit het oog te verliezen , vond zich

onbezwaard , om gunstig op der supplianten" ver-

zoek te adviseren , terwijl bij de bezwaren , daar

tegen ingebragt , in geschrifte 'poogde te weder-

leggen. Op zijn rappoit in den raad, werd aan

de Roomschen eene Kerk , onder zekere voor-

waarde , toegestaan , en verder besloten , tot het

niet aannemen van rekwesten tegen gemelde re-

solutie. Maar deze rasolutie mishaagde aan de

meeste burgers , en de Regering werd door ge-

weld genoodzaakt , om dezelve buiten effect te

stellen. Zoo verre gaat blinde godsdienst-ijver !—
In deu waan , en onder voorwendsel van voor de

Z.GjEN.IV.D, B §ejs
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ieer vati GoJ te waken , belet men mensclien

,

OW. dienzelfden God naar liunne wijze van zien te

dienen , — en in stede van noeste vrecmdclingca

uit te lokken , stoot men ze in tegendeel van zich

:

•weinig indachtig de lessen van verdraagzaamheid,

door den grooten Grondlegger onzer vrijlicid ge-

durig aangeprezen, en met verzaking der zacht-

ïRoedigheid , welke de Stichter van lict Christen-

dom, zijne volgelingen steeds zoekt in te pren-

ten, blijft men met denzelfdcn geest van uitslui-

ting bezield , dien men met zoo veel prond in de

Roomschen gelaakt had.— Die zelfde geest wist

ook van geen onderscheid tussclien verdi^agzaam-

beid en onverschilligheid. Van daar het misken-

nen der bedoelingen van wijze Regenten. De Heer

Lambuechtsen deelde rijkelijk in de on-

aangenaamheden van dien tijd , en wie weet , in

boe verre dolle wraakzucht, wegens 's mans li-

berale denkwijze, zich gemengd hebbe in vervol-

gingen , die hij later onderging ? — Zoo voort-

gaande zoude ik mij zelven aan wijdioopighcid

schuldig maken. Ik moet mij dan beperken.

Na ter loops gezegd te hebben , dat onze La m-
BRECHTSEN , gedurende zijne dertien- jarige

ambtsbezigheden , orde en regelmatigheid in de

verwarde administratie van Stads financiën gebragt

,

dat bij als Commissaris van Notarissen verschei-

dene kwade praktijken tegengegaan, dat bij eene

VW-
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•yerbeteixle ordonnantie op de begrafem'ssen go^

tnaakt, dat hij zelfs getracht heeft, liet begraven

m de Kerken te weren
5

(ik zeg getracht y want

de vooroordeclen op dat stuk te overwinnen , daar.

voor moest hij bezwijken , — lioe is het zelfs ia

onze dagen daarmede gelegen ? ) — na u , met

een woord , verwezen te liebben tot die menigw,

Vuldige comraissien , door hom waargenomen , ra-J

kende de provinciale Quota's , — het Defensie^

wezen, — de West - Indische Compagnie , in

verband met de vaart van Essecjuebo en Deme-
rarij ,— de zaken van do Oost - Indische Com-
pagnie over het 5<; Departement, — de bijleg-

ging der Utrechlsche geschillcrt , ofschoon vruch-

teloos afgeloopen ,— . en meer andere ; — na u
vermeld te iiebben , hoe liij mede werkzaam is

geweest in de pogingen van den Econornisehen

Tak , om inlandsche kunstvlijt aan te kweeken

,

en in die betrekkingen het genoegen had , aan de

Naereeouts het eermetaal, voor hun man--

moedig en edel gedrag bij het vergaan van het

Schip TVoestduijn , uit 'vi reiken ; — na u dit

alles gezegd te hebben ,— en wat zónde ik er niet

•il kunnen bijvoegen , om 11 den , met zijnen tijdl

tot nut zijner medemenschen , woekerenden man
te doen kennen ,— moet ik mij een oogenblifc

ophouden bij het tijdstip, toen hij in 1780 als

Eersten Pensionaris optrad , na het tweede

Pensionarisschap
,
gedurende zes jaren, voor niet,

Ba Waar-»
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l^aargenomen te hebben , tot groot genoegen det

Regering, die hem, tot erkentenis zijner bewe-

aene diensten, twee zilveren soucoupcn, versierd

Biet liet wapen der Slad , vereerde.

Gewiglig tijdstip ! als de ontwikkeh'ng in zich

bevattende dier gebeurtenissen , die na de beurte-

lingsche en kortstondige overwinningen van twee

in het hart des Vaderlands wroetende paitijcn,

de eindelijke slooping te weeg bragten van een

Gemeenebest, in deszelfs geboorte een voorwerp

yan bewondering , — in deszelfs Lloei een ont-

zag verwekkend iigchaam , — in deszelfs ten val

neigenden staat een voorbeekl van verbasterde

zeden en uitgebluschte vaderlandsiielde. Daar de

ontvouwing dier gebeurtenissen slechts dienen kan

tot het openrijten van pas genezene wonden ; daar

Let onder de assche smeulend vuur slechts eene

vonk behoeft, om alles in hchte laaije vlam te

zetten,— zult ge mij van die taak wel wiilea

ontheffen.

Laat ons dan dien vulkanischen grond , waar

de kva van den uitgebrauden vuurberg nog warm

is , luchtig betreden , en maar zoo lange vertoe-

ven , als wij tot het doel onzer reis noodig hebben.

Zoo is het genoeg , ons te herinneren , de af-

scheiding der Noord - Amerikaansche Engelsche

Volksplantingen van het Moederland ,— het ont-

dekt Concept - tractaat met de eerste,— de eisch

vaa
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Tan Frankrijk, om onbepaald convooij,— de te-

gen- eiüchen van Engeland, — de uitbarsting des

oorlogs met dit laatsle rijk , —. den kwijnenden

toestand van onze land- en zeemagt , wier op-

beuring door de gedurige tegenkanting der zee-

ën land -provinciën, ja zelfs door de aanbotzendo

belanden van Steden eener zelfde Provincie belet

word,— de militaire jurisdictie en andere gescbil-
'

len , rakende de Stadhouderlijke niagt ; — zoo is

de opsomming van dit alles genoeg , om ons de

verheffing van den Heer Lamörechtsen tot

Eersten Pensionaris eener stemhebbende Stad , op

bet tijdstij}, waarvan wij nu gewagen, als zeer

gewigh'g te doen beschouwen.

Ma&v , hooren wij den man zeiven uitweiden

,

©ver de moeijelijkheden en gevaren van zijnen

post. » Een Minister ," zegt bij , » wordt door-

7) gaans aangemerkt als de ziel en liet beweegrad

» van de dehberatiën zijner Stad. Hierom is bij

» de wrijfpaal tegen" allen aanval , en het voor*

» werp der bedilzucht , verdenking , censure en

» vervolging.— Wanneer een Minister eerlijk,

y> arbeidzaam en ijverig is voor het belang en de

)) regten zijner Stad, verkrijgt hij wel doorgaans

7) het vertrouwen ziener Meesters, invloed op de

» dehberatiën , en het zoogenaamde credet zijner

y> Stad,— dit heeft hij ook volstrekt noodig, om
D hem te bemoedigen en zijnen arbeid vruchtb3fli*.i

B 3 » t«j
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JD te maken,— maar hij staat ook daardoor bloot

» aan de jaiousie van sommige Regenten, diewa-

y> nen de zaken beter te verstaan , of te kunnen

y) dirigeren. — Valt eene zaak kwalijk uit, het

3) is de schuld van den Minister. Gelukt zij, hij

j) heeft slechts zijnen pligt gedaan. En hoe wei-

y) nigen gevoelen er de waarde van ! — Is het een

T) lijd van partijschap , hoe ligt raakt hij verdacht,

» zelfs bij zijnq vrienden.— Komt hij terStaats-

7) Vergadering , daar is zijn stand nog veel hag-

y> chelijker ,— diar moet hij het sjstema zijner

y> Stad voorstaan en verdedigen : verdedigen met

» belangstelling en ijver , om het even , of zijne

3) begrippen er mede instemmen of niet. Hij

» moet in de besognes de taal van zijn hart met

j) bescheidenheid en vrijmoedigheid spreken, zon-

»; der zich door de meerdere complaisance van an-

3), dcre Gedeputeerden of Ministers , van het spoor

D9, te laten afleiden. Doof voor vleijerij , of be-

)> dreiging, moet, hij zich, noch door de autoriteit

X van den Eerst - Edelen , noch van den Raad-

>X Pensionaris laten im poseren.— Maar, zoo hij

y\ zich dus gedraagt : hoe vele stemmen verhef-

y>, feu zich tegen hem ? — Heeft zijne Stad ver-<

ff>; schillen met andere leden van vStaat , of Colle-

ï);^giën, of,— vermeent zij zich over eenige di-

ft) rectie of conclusie van den Raad-Pensionaris te.

y> moeten beklagen , — komen daar over eenige

^1^ altcfcaUen,— de Miiustej: is de wiij/paal , —..

ï)0|



(.3)

» op hem Jaalt fle voornaamste hatelijkheid npêr.

)) Hoe vaak wordt hij verlaten , verrailon of ge-

» desavoueenl van zijne mede Gedeputeerden !
—

"

y> En bh] ven zij geirouw : hij toch is de moad

» der Stad,— hij moet het woord voeren. Door-

» trokken van het regt en het belang zijner Stad

,

» immers van het bezef van zijnen phgt, om zij-

» nen last getrouw uit te roeren , spreekt hij met

» ijver en nadruk : daar hij een mensch is , en

)) blootgesteld aan menschelijke feilen en dri&«

y> ten,— daar hij met evengelijke wezens te strij-

» den heeft , hoe ligt kan hem een onbedachtzaam

» woord ontglippen ?— Het baat niet , dat men

)> hem getergd, zijne meesters beleedigd heeft:

)) de nijd bewaart en vermeerdert het voorgeval-^

» lene , en zal het liem bij bekvVame gelegenheid

» betaald zetten.— En , al is het , dat hij nieC

» gebruikt wordt in mondelinge onderhandelin-

» gen , maar dat hij zijne taak met de pen vol-

)) tooijen moet, is zijn lot dan wel veel beter?

—

» Littera scripta nianet. Geen stedelijk advies,

)) propositie, protest, ofwat het zijn mag, komt

)) er voor den dag , of men stelt het op rekening

» van den Minister, al is het nog zoo lang ge-

y> leden. Met één woord , hij is als : Ie bouc qui

» porte Viniqidté du peiiple. De post dus van

» Minister , zoo hij getjouw^ wordt waargenomen ,-

» hoe vereerend en streelend voor de ambitie, i*

» in zich zelven critiek, en onafecheidbaoi- *»->

B 4 boö«5
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5) bonden aan menigvuldige onaangonaamlieden

,

» waar tegen men zich, noch door liet bijbien-

» gen van zijnen last, noch door het lieroep op

yt zijn geweten of het gevoel van phgt , verde-

3) digen kan."

Wij kunnen uit deze belangrijke en mensch-

kundige aanmerkingen ontwaren , dat de schian"

dere man , hoe zeer gestreeld door het vertrou-

wen en de goedkeurmg zijner Meesters, die hij

dan ook in eene groote mate bezat , echter onbe-

dwelmd door het schitterende, waarmede de uit-

oefening van zijnen post vergezeld ging , zeer wel

liet moeijelijke van zijnen toestand inzag. Dan

,

welke moeijelijkheden , welke gevaren bij -zich

ook voor oogen stelde
;
phgtbezef deed hem niet

wankelen op den weg , dien hij voor de beste

liield. Het kon intusschen nietnussen, ofditmoe-^-

dig behartigen der belangens zijner Stad moest

,

in eenen tijd van partijschap , aanleiding geven tot

hatelijkheid , tot nijd, tot twist,— en moest do

man , die een aiinzienhjk deel in het gebeurde

van die dagen had , verschillend door de twis-

tende partijen beoordeeld worden.

Een naauwkeurig en onpartijilig onderzoek van

's mans gedrag in die dagen van twist
, geeft ons

lieden vrijheid , volmondig te zeggen : » edel wa-

S) ren zijne bedoelingen 5" TVelzijn van het f^a-

derlandl zie daar, het geen hij steeds beoogdel
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Dit doehvit deed hem , zelfs 'm het hevigste raii
den Icampslrijd

, den wensch uit zijn hart niet
wissclien, om vrede en eensgezindheid te herstel-
len; en, tot bereiking van hetzelve, trad hij in
correspondentie met den Heer van de Spiegel
vermoedelijk onder medeweten van den Stadhou-
der, en trachtte hij verscheidene HoUandsche Re-
genten, als: GYZEI.AAR, VAnBeRCKEI.,
Zeeberc, PAI.ÜDANÜS, BiKKER en meer
andere tot gematigde erschen te brengen : dan
te vergeefs. Het zwaard was getrokken,- het
2vvaard moest beslissen • e. , med^gesleept in den
val zijnerparlij, werd hij bij de omwenteling van
1787 van Zijne politieke posten ontzet, en deelde
1") m de vervolgingen en plunderingen, waaraan
een woest gemeen, gelijk een losgelaten tuVer
Zich toen schuldig maakte (^). Ongelukkige ge-

^^
vol-

(*) Moet de messchanvnend zich bedroeven over debuuen.por,,hede» en gru.e,en . waarmede de sLZLaUge omwentchngen te dikwyls be.oetcld worden; worrh

St '^df '''^'T'-''
''- '^'^^ wraa^^rrLn-

eSe'e ;d :"c r;rd rr'^:^
'-^

'- ---^ ^-
«juaneia is,-— te mvddeu ziiner treui-frTP „^

•Jor bevredigd en opgebeurd, door de treffendste voorh et

b id

""
-"-''•i-"'"-^-' . ed..,„„edigbeid :: dit

:

..o™-„ .'"erSjZ" °';:f"r'" ':
'--''°-^-'-

BR.caT,r7 r-
""''""«'"d de Heer Lam-

« ^«»ae„. ».i,v„,.<ra3;v;r«i^''„'*- ri'
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tolgen der met geweld behaalde overwinning va»

de eene op de andere partij ! — Schrandere , eer-

lijke Regenten van hunne pjsten veilaten , uit

hoofde van politieke denkwijze, en mo«t dit doel

nimmer gestrekt hebben tot een dekmantel om
schandelijker oogmerken te bereiken ; teugeiloos-

heid , straffeloosheid , wegens gepleegd gcAVcld

aan de onderliggende partij ; de bitterheid d(!r ge-

moederen , hierdoor vermeerderd en verder aan-

gehitst door intriganten en vreemden. Zoo ge-

laakte dan onze Lamerechtsen uit het be-

wind,— zoo werd de kundige man in de kracht

van zijn leven gestait, en moest zijn land beroofd

worden van taienten, tol hiertoe zoo schitterend

en nuttig besteed.

Maar,

^ekerc Hubrscht d f. Postillon b.v. (zijn naam

verdient der vergetelheid oiitrukt te worden) weleer een zij.

nor arbeiders, thans het opzigt hebbende van Stads plant-

soen, kwam hem op zijn buitcnïoed opzoeken, en hem

een beursic met twaalf Rijksdaalders aanbiedende , zcide

hem : „ Mijn lieve Pensionaris, gij hebt zeker om geen

„ reisgeld kunnen denken , neem dit aan , het zal u te pas

„ komen, ik heb zoo vele weldaden van u genoten,— en

^ wat mij aangaat, bekommer u niet, mijne handen zijn

„ mij de kost waard, ik bid u neem het aan,." Een ander

Hser der Regering, die zich insgelijks voor de woede des

volks moest verbergen, kwam aan her huis van den Burge-

meester M A u B. I T s , die , oraangezien het gevaar , waar..

aan men zich in die dagen blootstelde , niet huisvesting

aan de vervolgden te geven, geen oogenblik aarfelde dien

Heer op te n^ men , met bijvoeging , dat , zoo lang h'i een stuij

ferood had, hij bereid was, hetzelve met hem te decicn.
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Doch, welke redenen van misnoegdheid hij 00Ï5

moge gehad hebben wegens het gebeurde ,— ho^

gevoehg ook wegens hoon, smaad en leed hem
aangedaan 3 wraakzucht bezielde heni niet , ea

hij bleef, te midden der onstuimige woehngen

van eenige drijvers zijner partij, gelionw aan eene

gematigde denkwijze , waarvan de onderh'ggend^

partij een schoon getuigenis aflegde , toen hij

,

voornamelijk op haar aandringend verzoek, m
1795 den post van Secretaris van F^Ussingen,

aanvaard^.

Maar , mijne Heeren ! voor dat ik verder ga

,

moet ik nog eene korte poos terug treden tot het

tijdvak , het welk hij ambteloos doorbragt. Ge-

looft niet, dat hij ontmoedigd daar neder zat te

peinzen over de rampen hem bejegend. Zijnec

onschuld bewust, en eene hoogere hand erken-

nende in hetgeen hem menschen aangedaan had-

den, vertrouwde hij ook op de bescherming vau

diezelfde Godheid , Die wel eens toelaat, dal men
miskend en mishandeld wordt, maar Die ook op

liaren tijd het verongelijkte herstelt en de deugd,

doet zegevieren. Zóó gesterkt, droog hij gedul-

dig en moedig zijn leed ; en zijn geest, onver-

vaard, veroorloofde hem met onbezweken ijver

tot nut van menschen werkzaam te blijven. Slechts

één voorbeeld : — De Erven C A t s , eigenaren

laa de tiqndeu van Biervliet, meenden rept te

bebbüi)
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hebben op die V!\x\ de Hoofdplaat , a^s een accres

der eerslgcniekle tienden. De Stalen van Zee-

land, daar en teren, beschouwden de tienden van

de Hoofdplaat als Novaie tienden , en bijgevolg

als bun eigendom. Dit Pioces bij liet Hof' van

Vlaanderen^ ten nadeele van de Erven Cats
uitgewezen Kijiide, verzocblcn de Heeren yan
D E P E R R E en VA N S o N s E E E c K , die de

tienden \an Bierpliet 'm a<lmod!alie liadden, den

Heer LA m b r e c h T s e N , ora te adviseren , oi'

er grond tot revisie ware, en zonden hem eene

gebeele kist met daartoe betrekkelijke beschei-

den. Meer dan drie maanden was de arbeidzame

man met dit ondeizoek bezig, ten gevolge van bet

welke bij, in eene breedvoerige memorie ; tracht-

te te bewijzen , dat de revisie met allen grond en

hoop konde worden geïnstitueerd. Zijne kundig-

heden in de geschiedenis der midden - eeuwen

,

bijzonder in de oude gelegenheid van Vlaande^

reiiy vermeerderden door dit werk. Een uit de

papieren van Bellamy gekocht Kaartje, ver-

toonende de oude gesteldheid van f^laanderen

en Zeeland m isSo , en waarvan het oorspron-

kelijke gezegd werd te berusten in het klooster

te Doornik , deed den onvermoeiden man der-

waarts reizen : vruchteloos echter, daar deArchie-

Ten door Lodewijk XIV. naar Parijs waren over-

gebragt.

Een ; voor dit oadeïnomeö werk
,
gedane rei-
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• ze mar Zi^ilzerla?2d
^ gaf den lamdigen man vg<

legenhtid tot lidangrijke waammiingen, die aan
het gros der leizigeis ouLsnappen. Ecne schels

daar ovei' las hij in liet Genoolscha^) voor.--

•

Wij waren gebleven bij de proeve zijner ge-
matigde denkvsMJze in 1795.

Wat dan ook het Bataafsch Coramitlé te y4nt-
werpen

, wat het Committé revolutionair te ^m-
iterdam

( * ) , zich van de medewerking vaa
ecnen in i^'^-j afgezelten Regent beloofde,- wat
men ook van hem mogt denken, hij betuigt pleg-
tjg

,
dat hij de pogingen der Franschen 'nimmei;

ondersteund heeft, en dat hij aiet aandoening de
tijding vernam

, dat het God hebaagd had, dea
vijand den weg in het Vaderland te banen.

Zrijnen nieuwen post bekleedde hij niet langer
dan tot den 16 April van het bovengemelde jaar
toen de reorganisatie van een nieuw Bestuur plaats
had. I-Jij voegt daarbij , dat de VoJksmenners,
gedmig door hem in hunne buitensporige eischea
gestuit

,
zich ook gaarne van hem ontslagen zagen»

» Ik intusschen ," zegt hij : » ondervond veel
» moeite en verdriet in de waarneming van hel

yi Se-

(*) In de gedrukte Verhandelingen van het Committé
Tevoliuionair van ylmsterdam , wordt op bl 321 eeu brief
geïnsereerd

, welken de Heer L a m b R e c h t s e n nim-
mcr ontvangen,^ maar wel een andere van 15 Febr. 17^
^i- 334» weiken hij echter niet bcautwoord heelt.
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S) Secreïariaat , om dat ik te doen had met men-

j> schen , die over het algemeen weinige kennis

>) van het bestuur hadden , en voor de nieuwe leer

)> der vrijheid en gehjklieid , welke zij echter niet

y> verstonden ,
geënlhousiasmeerd waren."

Zicli ter Slaats- Veigadering van Zeeland ver-

dienstelijk gemaakt hchbendc , wegens het stellett

van eene menigte gewigtigc rapporten en missi-

ven ; onder andere van de secrete missive aaa

Hun Hoog Mogenden van i3 April 1796 , ra-

kende de vrcdes - prehminairen met Frankrijk

,

«iverd liij als tweeden Secretaris der Provincie

aangesteld.

Hij was lid der secrete Commissie , ten gevol-

ge w^aarvan de Heeren Ermerins en l'Angb

jn eene buitengewone deputatie , naar Parijs be-

noemd w^erden Bij de reorganisatie der Pro-

vinciale Vergadering , nam hij zijn ontslag als

Secretaris , en daar , in weerwil zijner pogingen ,

4e geest van innovütic aüengskens doorbrak, wei-

gerde hij lid te worden van hel Commitlé van al-

gemeen welzijn
j
(weleer Gecommitteerde Raden),

Gedeputeerd ter Vergadering van Hun Hoog

Mogenden , behartigde bij de belangen van Zee-

land met den meesten ijver, en gelrouw aan de

zaak der gemat ijj,d hei tl , bestreed hij met moed

en soms met goed gevolg , den hand over hand

loenemcnden geest van Jacobinismus. Die geest

leen niet meer te stuiten , brak eindehjk
,
gelijk

e&ii
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een stormvloed , door , en slorftè het ongelukkig

Vaderland in een poel van jammeren , welker na-

weeën nog lang zijn gevoeld gewordtin.

De Nationale Conventie was op de puinlioo-

pen van het ledeialismus gedeciH^tecrd. De Heer

Lambrechtsen geweigerd lichbende te aan-

Yaarden den post van Representant eener Verga-

dering , die hij altijd als onwettig beschouwd

had , verliet in 1 796 den Haag , en vertrok naar

Vlissingen, vol aandoening over, het gebeurde,

en ^{Q'^ bekommerd over de naderende rampen

,

die zijn vernederd Vaderland bedrcig'Icn. Afge-

schrikt van politieke eereposten , verwierf hij zich

het Vice - Consulaatschap van Denemarken , het-

welk hem onbevoegd maakte tot de uitoefening

van het stemregt.— Van alle politieke betrek-

kingen verwijderd, besteedde de arbeidzame maa
lijnen tijd met letterkundige oefeningen.

Gedurende het bewind van den 22 Januari] tot

den 12 Junij 1798, werd hij ontzet van zijn ambt
als Ontvanger van het ColLteiaal te Viiasingan ,.

zeventien jaren lang door hem waargenomen.

Zich in December 1798 met er woon van /^//j?-

singen naar Middelburg begeven hebbende, werd'

bij met eenige Heeren , door Ambachlsheeren eii

Tiendeheffers in Walcheren benoemd, om der-

zelver belangen , welke door de toenmahge Slaats-

legeling bedreigd waren; te liandhaven. In dat

zelfde
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kelffle jaar werd hij lid der Commissie van detti

openbaren Nederduitsclien Hervormden Eeredienst

te Middelburg , waarin hij eerst als Secretaris,

vervojgcns als President tot in het jaar 1820 werk.-'

zaam is geweest.

In den winter van 1800, legde hij zich toe op

de kennis der oude Admiraliteits Collegiën , eii

instiuè'ei de den Heer Jacoeson , die toen

voornemens was daar over te schrijven , met eene

breedvoerige memorie.

Zoo doende was de politieke rnst van onzen

Lambrechtsen weder in andere opzigten

nuttig voor het Vaderland , tot dat hij door de

onwenteling van September 1801 weder opnieuw

Rijne oude loopbaan betrad. Hij werd toen Pre-

sident eener Commissie tot de inrigting van het

Departementaal bestuur.— Een Concept - regle-

ïTient voor het voornoemd Bestuur ,— eene Con-

ceptwet voor een Departementaal Geregtshof vaa

Zeeland,— een ampele brief aan het Staatsbe-

wind tot staving van Zeelands regt op het één

vierde der Oost - Indische Compagnie , — een

andere tot afschaffing der tollen in Zeeland , en

meer audere stukken, meestal uit zijne pen ge-

vloeid, waren de vruchten dier Commissie.

Den 29 December 1801 werd hij jangesteld

als Commissaris van den Amerikaanschen Raad te

Mid^
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'Middelburg, In 1802 woonde hij onderschei^

dene conferentien over de belangen der Actieo-

narissen derOost-IndisclieCompaf^nie te Utrecht

^

'Amsterdam en '« Hage bij , ten gevolge vaa

welke conferentien de openstelling der vaart op

de Indien plaats had.

In het jaar i8o3 werd hij Lid van den Raad

ran Middelburg

,

— en verkoos hij in deze min-

dere betrekking werkzaam te blijven , niet te-

genstaande het schitterend aanbod der nominatie

als Lid van het Staatsbewind , 'waar voor hij be-.

dankte.—

Onder de regering van Koning LobÈwYi^
Woonde hij , als Lid van den Staatsraad in bui-

tengewonen dienst , de conferentien bij , over dé

Verpondingen en Gilden, in welke vakken hij

gedurende eenigen tijd werkzaam v/as.

Aangesteld tot Ridder van de Koninklijke orde

der Unie, woonde hij de inwijding dier 01de op
den 16 Februari) 1807 bij.

In i8o8 droeg hem de Koning den last opj

om met den Heer Landdrost van Zeeland voor

de executie van het Traktaat van Fontainebleaii,

Lijzonder ten aanzien van den afstand van /^/w-

singen, te zorgen.

In 1809 tot Commissaris ~ Directeur der Ko-=«
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lonien te Middelburg aangesteld , gaf hem dit

zoo veel werk , dat Lij zich genoodzaakt zag
^

zijne betrekkingen tot de Stads- regering te laten

Varen ( * ). Het verdedigen van 's Lands eigen-t

dominen tegen de geweldenarijen der Engelschen

en vervolgens der Franschen
,
gaf hem veel moeite

en kommer. Maar zijne pogingen waren niet on-

giehiktig, en hij herinnerde zich met blijdschap,

da f hij , door voorzigtigen tegenstand , veel voor

het Vaderland en voor anderen behouden heeft.

Van dezen met moeiten en bezwaren vergezelden

post, werd hij in i8i3 door den Prefect ontslagen.

In dat zelfde jaar 181 3 had de vervoering van

eenige Middelbargsche Heeren , naar P'llssLngen ,

plaats. De Heer Lambrechtsen was onder

liet getal \ wat moet er in zijne ziel zijn omge-

gaan , toen hij , vei gezeid van eenen Officier der

Fransche Gendarmerie, VLisningen binnen reed.

yiissingen , weleer eene der stemliebbcnde Steden

van een vrij en bloeijend Gemeenebest, thans eene

geduchte Fransche vesting , bestemd niet alleen om
zich tegen Engelands aanrandingen te beveiligen

,

maar ook om de ketenen der dienstbaarheid al

vas-

(•) Dit belette niet, dat de man de belangen van Mid'

d'tlburg blejf behartigen Zoo deed hij, schoon vruchte-

loos, met medewerking van den Heer Maire , vele pogin-

gen, om, onder het Fransen Keizerlijk bestuur, hetAtha-

Baeum weder op te rigien.

Lat-r had men aan hem ook te dankeu de nuttige inrij*

fing van Spij«- Uitdceling aan niinveririogeuden*
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tastei' en vaster toe te klinken.— Èui'teft efgea

verdriet en kommer wegens de vervoering uit zija

huis naar eene vesting, die ieder oogenblik dreigr

de gebombardeerd te worden , kon het niet an-

ders, of zijn gevoelig hart bloedde bij de akelige

Vüoniitzigten , die zijne beminde Stad verbeidden.

Dat onweder dreef echter over ,— en de val van

den gedachten man , dien Europa nog onlangs ta

veel gevreesd heelt, om hem nu reeds te kun-

nen beoordeelen , zonder gevaar voor toepassing

van de fabel des stervenden Leeuws , door al de

dieren des wouds beschimpt',— de val van dea

Keizer der f'ranschen was de stem die Nederland

weder tot volks bestaan opriep. Hoe groot moesfc

dan de vreugde van onzen Lam brechts en,

dien beminnaar van zijn Vaderland , niet zijn,

toen hij de , van ouds geëerde , vlag weder zag wap-

peren ! Ofschoon het niet onnatuurlijk zoude ge-

weest zijn , dat hij in zijnen ouderdom gehecht

aan den regeringsvorm van vorigen tijd, waarvan

hij de gronden als met de moedermelk had inge-

zogen, minder gunstig over eene eenhoofdige re-

gering dacht , was hij echter te vreden met de

nieuwe orde van zaken. Zijn helder onbevangen

verstand zag zeer wel het onbestaanbare dier oude

orde der dingen , zonder aanmerkelijke wijziging,

in , en het was hem genoeg , zijn Vaderland te

zien regeren door eenen Vorst, wiens doel niet

anders is, dan volks - geluk.

—

Ga I«
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Irt l8i4 werd hij Lid eéner Commissie, belasi

met het concipiëeren van een Provinciaal Re^le-

inent. Bij de eerste organisatie der Provinciale

Staten , tot Lid dier Vergadering lienoemd , be-

dankte hij echter, uit hoofde van zwakheid en

andere bezigheden.

Ofschoon het belangrijk gedeelte zijner Staat-

kundige loopbaan eindigde , toen de Nationale

Vergadering tegen zijnen wensch, en in spijt zij-

ner pogingen , was gedecreteerd , heb ik echtef

gemeend , het daar op gevolgde , hoe weinig

£cliitterend , in vergelijking van het voorgaande,

ook te moeten vermelden : zonder vreeze, dat da

meer ondergeschikte , doch altijd nuttige ro^ , die

de kundige , de ijverige sedert speelde , u deu

man uit het oog zoude doen verliezen , die weleeu

als minister en lid der regering eener stemheb-

bende Stad, over de meest gewigtige aangelegen-

heden , als , financiën , vrede en oorlog , enz. hielp

raadplegen , en niet zelden door zijn beleid , heÉ

advis zijner Stad deed boven drijven, en die later

bij de raadplegingen over eene iNationale Conven-

tie , de bedaarde stem der rede tesen de aandrui-

schende hartstogten van eene verblinde en opge-

ruide volksmenigte liet hooren ?

Of zou de reiziger, bij het bevaren van den

Stillen stroom, die zich langs de lage boorden van

bodegraven en Alphen , eindelijk in de duineré
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^an Katwijk verloor, uit zijn geheugen gewischt

hobuen tlien bruissdienden Rhijn,die dan eensmet

Let geluid des donders uit Uelveties bergen te

voorscliijn komende, in de diepte nedeiploft,—

dan weder statig en trotscb zijne golven tegen de

dreigend overhellende rotsgevaarten doet klotzen?

Gelukkig, mijne Heeren ! indien ik heb mo-

gen slagen, om u den Heer Lambrechtsen
als een uilmuntend en eerlijk Regent voortedra-

gen. Zoo niet : — niet aan den wil ,— aan de

krachten ontbrak bet mij dan.

III.

Overgaande tot den Man van Letteren , opent

zich voor ons oog een veld, te ruim om in dit

uur in alle deszelfs schoonheden te worden be-*

schouwd. —
Wat heeft hij , voor eerst , voor de verspreiding

van wetenschappen , door bet aanbrengen van

eigene bon vvstofïen , niet al verrigt?— Slechts de

opnoeming van de, door hem geteelde, Letter-

vruchten , is genoeg , om den geleerden en kundi-

gen man te doen kennen. Getuigen zijne bijdragen

tot de verzameling van authentieke stukken ia

1788 bij Chalinot uitgegeven, waar alles, wat

Zeeland aangaat, door hem is opgegeven, en veel

G 3 Ui£
¥«9
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tiit zijne pen gevloeid is ; zijn deel in de aanmer-

jkingcn op de Vadeiiandsche Historie ; zijne teregU

wijzingen der onnaauwkeurigheden van de Ne-

jderiandsche Jaarboeken over 1 787 ; zï\ne bijéén-

verzamelde stukken tot eene Geschiedenis der Na-

tionale Conventie, gestaakt bij het i^ deel, ea

Tervolgens overgenomen in Rogge''s Gescliiedenis

der omwenteling ; zijne Levensberigten van P»

da la Ru'é , te vinden in het 3^ deel der Verhan-

delingen van dit Genootschap; iets over; Algiers,

door Loosjes in zijne Laauwerkroon overgeno-

men ; de beknopte geschiedenis der Middelburg-

sche Rethofijkamer in de Verhandchngen der Ne-

derlandsche Letterkunde te Leijden gedrukt , en

door Prof. Siegenbeek aldaar voorgelezen

;

eijne Levensschetsen van G. Kuypers en vau

Guépin , — en zoo vele andere stukken.

Maar, hier mede niet te vreden , wilde hij ook

dit Genootschap dienstbaar maken tot de uitbrei-?

ding van het rijk der wetenschappen.

De bakermat der Nederiaridsche vrijheid , uit

wier midden zoo vele helden te voorschijn kwa-

men , wier ruwe , forsche zonen Leijden iiielpen

ontzetten : KUsningen was in 4e laatste helft der

vorige Eeuw een nieuv*^ Atheeuy waar vernuft,

geleerdheid en smaak als om strijd wedijverden,

om den nevel van onkunde en vooroordeelen door

beschaving en verlichting te doen verdwijnen,

Peij Fransch liéesgezelschap was aldaar opgerigt

,

RAK
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aan liet welk dit ons Genootschap deszelfs bestaaö*

verschuldigd is.

In 1776 Lid van hetzelve geworden zijnde,

was onze La mbrechtsen niet de minst ijve-

rige , om aan het gesticht luistei' Lij te zetten.

IJet bloeide dan ook wehg en beloofde heerlijke

vrnehten. Maar het onbestendige dezer aarde,,

het welk wij zoo zeer in onzen leeftijd ondervon-

den hebben , hechtte zich ook aan den tempel der

Muzen , en voorspelde een akelig uitzigt. Vlis-'

slngerty namelijk, door zoo vele roemrijke her-

inneringen dierbaar aan het JXederlandsche hart,

was ' zoo goed als aan het Vaderland ontrukt.

Vreemde krijgsknechten bewaarden deszelfs ves-

ten , — Fransche invloed gaf er den toon. De

aanzienlijkste , — de vroedsten hadden de Stad'

hunner geboorte, met weemoed, verlaten; han-*-

del en zeevaart stonden stil ; kunsten en weten-*

schappen kwijnden ; de waardige W i n K e lim A N
was overleden ; de Maatschappij was hare ontbin-

ding nabij. Gelukkig leefde er nog een Lam-
BRECHSEN, die, onder medewerking van

eenige minnaars van Letteren , de Maatschappij

als 't ware uit derzelver asch deed herrijzen ; en

dezelve kreeg onder zijne presidie inliet jaar 1801

een verjeugd leven.

Onttrokken aan Staatszorgen , wijdde de arbeid-

aame, kundige Man zijnen tijd en zijne krachten

C 4 iüeiA
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'fqn de instandhouding eener inrigting , waaruit

hij licht en beschaving onder zijne medcmenschea

wenschte te verspreiden : een wensch
,
gegrond-

vest op de overtuiging dat volksdeugd, en bij-

gevolg volksgeiuk , alléén door ware verbchting

worden daargcsteld. En wat verstond bij,— ver-

geeft mij, mijne Heeren ! dien uitstap, — wat

Terstond bij door ware verlichting ? . .. . Ver-

spreiding van bet Christendom (
*

) ,— dien Gods-

dienst, aan bet merischdom door den Vader der

lichten geschonken , en door het bloed van zijqen

Goddelijken Zoon verzegeld.

Worden er in onze dagen nog menseben ge-

vonden , die in den waan zijn , dat het Christen-

dom, geen onderzoek duldende, in een gebeim-

zityiig gewaad moet omhuld zijn ; zijn er nog

menschen, die van heteene tot het andere uiterste

overslaande, uit de gruwelen van het Jacobinis-

mus aanleiding mecqen te hebben , om de fak-

Jkel der kennis uit te blusschen , en weder te doen

vervangen door den donkeren geest der midden-

eeuwen ? . . . , Niet a'zoo onze Lambrechtsen !

Zijn Christendom schuwde het licht niet. V^ol-

gens beni , was het Cliristendom een Godsdienst

,

die

( * ) De voor de uitbreiding van het Christendom ijve-

rende man » moest ook een voorstander der Bijbelgeuooc-

»chappcn zijn. Bij de oprigting der Afdeeling Middelburg

,

zich de benoeming van Vicc-President hebbende laten wel-

gevallen, werd hij nadendpod van Jonkheer J. H. gcHpREit

|ils ïiesideat aaugcsteld.
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die in al (Jeszelfs zuiverheid en Goddelijke oow

spronkeJijkheid niet naar waarde kon geschat wor*

4en , ten zij door menschen , wier verstand door

geene vooroordeelen , door geen bijgeloof bene-

veld , voor waarheid vatbaar is. Uit dit oogpunt

beschouwde de Godsdienstige man het Christen-

dom, en schroomde hij niet om kennis en we-

tenschap te verspreiden. De geschiedenis wasf

eene zijner geliefkoosde studiën 5 zijn diepe bhk;

in de oorzaken en gewrochten der gebeurtenissen
^

w^as hem eene bron van genoegens; te zuiverder,

daar hij , te midden der woelingen van heersch-

?ucht, die de gcschiedroilen zoo vaak met bloed

bezoedelen , steeds eene wakende Godheid erken-

de,— die de hartstogten der menschen tot mid-

delen weet te gebruiken , om hare weldadige oog-

merken te berejkep. Zijn voor de eer des Va-

derlands gloeijend hart , vond bovendien ruim

voedsel in de beoefening der geschiedenis , bij

het vernielden der groote daden van een uitmun-

tend , nooit volprezen voorgeslacht.— Den roem

van groote mannen te handhaven ,— hunne na-

jgedachtenis der Vergetelheid te ontrukken ,
—

*

cerezuilen op te rigten , of te herstellen, was hem

eene behoefte , en sloeg hij handeii aan het werkj

waar dit pas gaf. Zoo werd hem van 's Konings

wege vergund , twee monumenten op te rigten

,

ter eere van Graaf WiiiLEM den II<^/", en vau

Fi^ORis, Voogd van Holland, beide verdien-

c 5 • »m



(42)

Stelijke Vorsten, aan wie Zeeland, en Middel-*

lurg in het bijzonder, v«cl te danken liebben.—

Zoo hebt ge , mijne Heereii ! mo^i n zien , dat de

ontwijdde asch van het edel bioe. lerpaar , voor het

Vaderland gevallen, onder een vernieuwd Piaal-

gi-af weder rust geniet. Dit htbt ge te danken

aan de onvermoeide zorg van onzen , nu zangen

Voorzitter. Hij , wiens geestdrift ontvlamde bij

het herdenken der oude heklendaden ,— hij zag

met weemoed de heiligschennis , waar roede de

graftomben der Evertsen was aangerand ge-

worden , en hij ruste niet , voordat door zijnen in-

vloed alles weder met nieuwen luister hersteld was.

Die zucht, om de nagedachtenis van verdien-

stelijke marnien te verlevendigen , is verder bhjk-

baar in die reeks van afbeeldsels , door zijne zorg

hier bijeenverzameld, waar ook thans zijne beeld-

tenis prijkt.

Welke letterkundige vruchten hebben wij bo-

vendien niet aan hem te danken? — Verschei-

dene levensschetsen , — eene schooae memorie

over de Schijndooden , die bij circulairen aan eeni-

ge Genootschappen is medegedeeld,— zijne Ge-

schiedenis van Nieuw -Nederland, belangrijk,

wegens het licht , verspreid over een land, zoo

weinig bekend. De tijdschriften hebben er met

lof melding van gemaakt , en de Historische New-

Yorksche Sociëteit heeft hem bij die gelegenheid

Jaet lidmaatschap aangeboden.

Her-.
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* Herinnert ge u nog zijne redevoering oyer het

nut door dit Genootschap, sedert deszclfs sticli-

ting daargesteld , bij gelegenheid van het 5o jarig

JuLelfeest? (*).

Herinnert ge u nog de Levensschets van den

oudheidkundigen Ermerins? Het was delaat-«

Ste redevoering , door hem in deze zaal uitge-

sproken. Zijne verzwakte gezondheid verhinder-

de hem vervolgens onze Vergaderingen regelma-

tig hij te wonen. Hij deed echter wat hij konde.

. Z.OO presideerde de waardige Man , voor het

laatst, het Committé den 7^.^", en de Vergadering

van Directeuren den i4<\^" Mei van dit jaar. —

^

Door voorgevoel , of hoe zal ik liet noemen ?. van

zijw verscheiden, stond de edele grijsaard , na het

afloopen der laatste Vergadering , in gepeins ; be-

schouwde met aandacht het door hem opgerigte

Pantheon ; en zeide in hoogen ernst tegen ieiiland

onzer, hier met hem alleen gebleven: het is voor

het laatst, — ik kom hier niet weder. En, ia

die zelfde maand, had het graf hem reeds ver-

slonden ! .^

Maaij,

C*) Over zijne gehoudene redevoeringen, verdieneti

aog met lof vermeid te worden , die , over de oiiide. Con-

stitutie,—- de geschiedenis eu lotgevallen van Flissingén ,—,

Ê< erfliet ,— de oude Keuren van Middelburg

,

— eeoe korte

Levensschets van D. VroUkhert , De la Ruil, — den Vlis-

singschen Burgemeester Jati Lamhrechtsen Coolen ,— céne

liouten medaille ,— en een te vervaardigso Epitaphium,

ICr eere van Jdriamts Junius^
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, Maar, mijne Ileeren ! ik liet mij daar, door

een weemoedig gevoel , wegsicpcn

Zou men vragen , welk et ricn trap van vermaard-

heid onze Lambreciitsen in de ge'eeide

wereld beklommen had ? ik antwoord : hij was

Lid van het Koninkhjk Instituut 2% klasse; —
van verscheidene andere Genootschappt^n , als :

Yan de Nederlandsche Letterkunde te Leijden
;

—
Tan deAkademie van Brussel, Zijn naam was

bij alle geleerden in ons Vaderland met roem

bekend , enreeds vroeg iiad hij op eene reis met

Professor te Water, duor Noord-Holland,

Vriesland en Groningen , kennis met onderschei-

dene Geleerden gemaakt : kennis, die hij in

het vervolg bleef aankweeken. «--

IV.

Wij hebben den Heer Lam b r e c ii t s e n als

Staatsman ,— als Geleerden beschouwd. Hem
als Mensch en Burger te sclietsen , is de taak

,

die nu volgt.

Dit tafereel uitvoerig af te malen , — aan die

schilderij , zoo rijk aan stof, die kracht van uit-

drukking , die uitv/erking , dien gloed te ge-

ven , die dezelve vereischen zoude , is boven

mijn bereik : ook verbiedt mij bescheidenheid

hier in bijzonderheden te treden , van het geen

een onzer iiedea vooruemens is , opzettelijk in

een
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éen uitgebreider kring clan deze , te belmndelenj

Ik bepaal raij dan ook bij eenen ruwen onvtrek.

De Man , dien wij als Staatkundigen , als Ge-
leerden hebben zien blinken , was tevens een goecï

Burger en een edel Menscb ; bij was beleefd

,

vriendelijk, bescheiden, zachtmoedig, hulpvaar-

dig
;
— hij was een teeder Echtgenoot ( * ) : de

biltere tranen door hem gestort , bij het vroeg-

tijdig afsterven eenergehefde gade, getuigen het.

Een trouwhartige Vader : Gij , zijne beminde

kinderen ! hoe lief had hij u ? — hoe was het

hem reine wellust in uw midden te zijn,— uwe
belangen door raad en daad steeds te behartigen,—

slechts gelukkig te zijn, door uw geluk.— Eea
warme , bestendige vriend : die zijne vriendschap

genoot , heeft dezelve weten te waarderen , en be-*

treurt thans in stille weemoedigheid het verlies

Yan zijnen nimmer te vergetenen vriend.— Een
Weldoener der behoeftigen , een drom van ge-

tuigen, die hunne dankbare stemmen ten hemel

verheffen, is hier welsprekender, dan door kunst

zaamgevoegde woorden, om te bewijzen,, hoe de,

meï
(*) Hij was gehuwd geweest aan Maria Petro-

KELLA, oudste Dochter vanden gecommitteerden Raad
Sjc M o R E R j van welken laatsten verkeerdelijk elders ge-
zegd wordt , dat hij in 1787 van zijnen post is ontzet ge»
worden, daar hij denzelven tot zijnen dood in 1793 heeft
bekleed, en opgevolgd is geworden door den H.eeï vam
DER Loef. Dit huwelyk werd gezegend met eeae»
Zoon en eene Dochter, beide nog in leven.
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wet aardscbe goederen gezegende raan , zich slechts,

als Rentmeester derzelve beschouwde
,
geroepen

om hulpeloozen in hunne nooden bij te staan.

—

Een Beschermer van kunsten en wetenschappen

:

ons Genootschap en zoo vele kunstenaars en Ge-

leerden hebben er de blijken van ondervonden.

Hij was een vroom en opregt Christen , daar

^ijn hart steeds zoo doordrongen was van Gods-

dienstig gevoel , dat zijne daden er als 't w^are op

geënt waren, geeft dit ons o©k de drijfveer te ken-

nen van zijn rusteloos zwoegen , om zegen en vre-

de rondom zich te verspreiden. Hier mede was liij

werkzaam tot aan den avond van zijn leven , iü

de blijde verwachting van het loon des braven.

Den gelukkigen ouderdom van 71 jaren be-

reikt hebbende , zonder afgeleefd te zijn— hoe le-

vendig was zijn oog , — hoe helder zijn ver-

stand ,— hoe stevig van gang was hij ? — vlei-

den wij ons, hem, in spijt zijner klagten wegens

ongemakken, die ons voorkwamen
,
gevolgen van

een ligt aandoenlijk zenuwgestel te zijn , nog lang

in ons midden te zien. Dan helaas ! kort was

onze vreugde. Eene hevige ziekte maakte spoe-

dig een einde aan zijn nuttig leven. Hier, op

deze aarde zien wij den betreurden vriend niet

weder ,— maar , éénmaal hereenige ons de En*

gel der Opstanding in zahger gewfsten!

Met dezen wensch heb ik gezegd.
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VERHANDELING
OVER DE VRAAG:

TFaren de inrigtingen der Gilden of Corpo-
ratiën van neringen en ambachten, die zoo lan<r
in ons Vaderland hebben stand gehouden , in da
daad van tenen zoo voordetligen invloed voor den
hloei der Steden en Burgerijen , dat het gebrek
aan welvaart en de neringloosheid , waar over
thans zoo algemeen geklaagd wordt , ook grooten^
deels aan de afschaffing der gezegde inrigtingen
moaen voorden toegekend? Indien ja ; in hoe verra
zou dan, in den tcgen^oordigen \ijd , het herstel
der Gilden nuttig en raadzaam zijn voor den
Staat ? En onder welke bepalingen zoude dit ah
dan kunnen geschieden?

DOOR
HENDRIK WILLEM TTDEMAN^
Professor Juris aan de Universiteit te Leijden , Lid va»
de Tweede Klasse van het Koninklijk Nederlandsch

Instituut
, en van het Zeeuwsch Genootschap
der Wetenschappen, enz.

onder de Zinspreuk:

VIS ÜNITA FORTIOR—

Aan welke de gouden Eerprijs
, door he|

ZEEUWSCH GENOOTSCHAP DER WETENSCHAPPEN,
den vijf en twintigsten van Grasmaand i8ai^
IS toegewezen.

Z.GEN.iy.D. l^/i,;&. 4
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"liet tegenwooi'dig oogenLIik moge niet xeeï

gunstig schijnen voor staatkundige beschouwingea

of onderzoekingen van staathuishoudkunde , de-

zelve zijn evenwel thans van zoo groot en drin-»

gend aanbelang, als immer tevoren. Het is zoo,

waar heen wij thans onzen blik op het ondermaans

sche wenden , zien wij ons als met nevelen om-

huld, en waar wij trachten door dezelve heen t«

staren , ontdekken wij in de verte meer duistere

dan lichte punten, meer dreigende verschijnselen

dan flonkerende stralen van lioop.

De storm van tegenstrijdige , zoo wel staatkun-

dige beginselen als personele neigingen en belaiï-

]gen , hoe lang en verderfelijk hij ook gewoed

bebbe , schijnt gereed op nieuw met toomelooze

A 2 WoedQ
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woede los te schieten , en God alleen weet, vrel-

ke daar van de ontzettende gevolgen kunnen zijn.

Sïaar God regeert, en wij mogen vei trouwen dat

Hu het menschdom niet meer zal laten woeden en

laten lijden , dan noodig is om de vrije daden der

mensclien te doen uitloopen tot hun waar geluk

,

en om op de puinhopen der welhgt «erlang in-

gestorte of verbrijzelde staatsgebouwen , nieuwe

te vestigen , Zijner vaderlijke zorge en eener

Teredelde en verlichte menschheid waardig.

Wij willen dan in dit vertrouwen met onze

gedachten teiaig-, maar tevens in de daad vooruit

treden uit de tegenwoordige duisternis en ver-

warring , en ons verplaatsen op het standpunt

,

' alwaar, na het einde van zoodanig een tijdperk

*Yan woeh'ngen en omwentelingen , de mensch-

vKeid als het ware rekening houdt met zich zelve,

hai"e geledene verliezen en hare aanwinsten en

nieuwe kansen ovei-ziet , en zich bereidt om van

'pijnehjke ondervinding de vrucht te rapen eener

'jaieuwe , betere , veiligere inrigting der gehecle

huishouding van den Staat.

.^ Zidk een gelukkig tijdpunt was het , wanneer

-Ua deu eersten , en straks na den nog meer be-

'slissenden tweeden val des Korsikaanschen Dwin-

gelands, die Europa jaren lang met zijnen ijze-

t. .

^^^
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ren staf vernederd en onderdrukt had gehouden-,
tot eindelijk slechts de geweldigste inspanning ai^
Ier eensklaps vereenigde en losgebarsten krachten ,
door Gods blijkbare medewerking opgewekt en
geholpen

, in staat M^as hem ter neder te vellen
en hcuir weder op te heffen,- znlk een geluk!
kig tijdpunt was het, wanneer wij toen met vxiy*
en blik en menscheliiken zm terug en rondom
ons zagen

,
om uit het veriedene leasen te .jchep-

pen voor de toekomst, en uit de eerste oorzaken
der Staatsomwentehngen die wij beleefd, en raöt
de beste inzigten welligt aanvankelijk gewenscl-i
hadden, thans na te gaan, wat er te redden, >vat
te doen, wat te verkrijgen ware-j wat daarenle^
gen als verkeerd, oroverdrevcn,.,of meer schaC
delijk dan nuttig, verlaten en veryvorpen behoord^
te worden,

•. Een der blijkbaarste en gevoeligste gevol-en.
waarop men vooraf het minst had kunnen" re^
kenen, en toch een zeer natuurlijk gevolg van
de rampen van langdurige onderdiukking en oor,
log en hQt; gestremd verkeer dei- volkeren, ei,

der geweldige opofferingen
, welke de dwinge-

landij en de vrij!,eid, elk als om strijd gevorderd
hadden- en tevens een gewigtig onderwei^^
't welk thans in alle staatkundige beschouwingen
m onderwerpen zich, zelf noodzakelijk mede op-

C--- - -A 3.': diong^.
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drong — \Tas de algomeene verarming ; de ver-

slapping van nering en liandel , de mem'gte lian-

den die vergeefs om arbeid vroegen , met wier

ti-eurig lot men als mensch en burger begaan

vras ; terwijl men gevoelde , dat deze nieuwe en

lijzondere kwaal, wanneer daarin niet vooi-ziea

>vierd , de noodloitigste uitwerkselen op het nog

verzwakte ligeliaam van den Staat moest hebben

,

en deze dus in de eerste plaats mede in aanroer-

ting moest komen bij alle denkbeelden en por

gingen van herstel. (*)

Ouder de voormalige burgerlijke inrigtingen ,

ons van de voorvaderen overgeleverd en a'gemeea

aangenomen , Avaren de Gilden : die lüjzondere

ligcl.amen en naauwere vereenigingen der hand-

werkslieden , of andej e neringdoenden van eea

zelfde of onderling verwant bedrijf, die , eik onder

een eigen bestuur en opzigt, en regelmatige op-

brengst van penningen , ter waarborg moesten

ptiekken ,
— zoo wel voor hunne deelgenooten , dat

ije orde m dit bedrijf bewaard en voor de oude

ea

(*) Allerbelangrijkst is de Verhandeling van den Heer

p. F. VAN ALPHEN, Lid der Staten Generaal : Iets over

ée Armoede en het gebrek aan arbeid , in heirekking tot Staaf'

Jiuishüv.dkunde en Staatkunde , in het Magnzifn voor het Jr»

pienwezen in het Ketif>gr:/k der ^Nederlanden , IV. D. lettukv

%Kj^—Hi C^" ook afzonderlijk te bckoocn.,)
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fHï alzoo Tcrarmende broeders - gezorgd wierd,-^

als voor den verderen burgerstand ; deels dat on-«

kuudigen uit dit bedrijf geweerd , en goed werk
^

tegen billijk loon , ter kcnnisse der Overlieden

yan het gilde
,
geleverd wierd ; deels wegens den

gemelden onderstand , dien de verarmende broe-«

ders van het gilde genoten , waardoor hun .ge-

heel verval voorgekomen , en de algemeene ar?

menkas minder belast wierd— Weleer hadden

ook velerwege deze corporatitn een stelligen ge-

wigtigcn invloed op het plaatselijk bestuur j doch

dit behoort meest tot een vroeger tijdperk.

Niet slechts die Staatkundige invloed der bij-

zondere neringdoende Gilden , maèir die geheele

oude zamenhang en inrigting tot afgezonderde lig-

hamen onder een eigen bestier, waren evenwel,

en voornamehjk in den naastvorigen tijd , door

de hervormers van oude en verspreiders van nieuy

we staatkundige en staat!luishoudkundige begrip-

pen , heftig aangevallen , als hatelijke dwang , ea

Tan den schadelijksten invloed zoo voor de ynje

ontwikkeling van nijverheid en voor de uitbrej-j^

ding en volmaking der kunstvhjt , als voor de

burgerij in 't algemeen, die aldus aan ecne SQoii

Van monopolie onderworpen wierd.

ïlet is ook niet te ontkennen, dUter deels Ine»

A 4"
' eq
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fel daar in de huishouding der Gilden misbruiken

Waren ingeslopen , deels zich onaangenaam! icdcn

Van hunne werking , zoo wel jegens de deelge-

noten , als jegens de overige burgerij deden ge-

Voelen.

De afschaffing der Gilden , en de verleende

Vrijheid aan een ieder om elk eerlijk middel van

laestaan bij de hand te nemen , scheen dus een

der onbetwistbaarste punten der staatkundige her-

Vormmg ; vooral Vah die, welke op beginselen

Van vrijheid en gelijkheid gegrond was.

Doch het schijnt bet mcnschdom eigen, eme

zaajk: op pieuw te overdenken , en wel veelal op

eene tegenstrijdige wijze te bescipuwcn, na dut

26 gedaan is.

—

Dit was nog meer natuurlijk in eene zaak van

zoo wijde en diepe strekking als de gelieele af-

schafllng der aloude Gilden : wij zullen ook in

Frankrijk ditzelfde vinden op te merken. Maar

ïioo- meer bijzondere aanleiding ontstond hiertoe

in onze gewesten : en wel uit opi^aak : i°. dat

de omwenteling van 1795. al spoedig niet scheen

te voldoen aan de hooge verwachtingen van her-

steld en bevestigd volksgeluk en welvaart in allp

betrekkingen , die sommigen veelal onbedacht er

Van gevormd badden ; terwijl de anderen , de crm-

|i;eering der oude en inyoering der nieuwe orde
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Yan zaleen bestendig geschuwd beVtaende , hel;

algomeen onder de hand opmeik-^aam maaktea

op alle de onaangename gevolgen die er ontston-- ,

den. Hunne bittere aanmerkingen over het be-

drijf en den loop der zaken hadden geen einde

;

terwijl ook velen van de eerlijkste vrienden en be-

werkers der omwenteling zich lieten ontmoedigen,

of wrevelig er tegen wierden.— Dit, en gebrek

aan genoegzame eenheid en klem vaa bestuurd,

brggten zelfs te weeg, dat 'er op ,de meeste plaat-

sen slechts halve maatregelen genomen wierden;

terwijl de ecnigzins doldriftige te weik stelling

der revolutionaire beginselen in het voorjaar van

1798, weinig geschikt om achting en vertrou-

wen op te wekken , weldra van eene reaclie en

steeds meer blijkbare helling tot het oude gevolgd

'wierd(*); zoo dat op vele plaatsen eerst onder

de overheerscin'ng van N(rpoleon , aan wien men

zich niet ongehoorzaam durfde betoonen , de ge-

heeje afschaffing der Gildegenootschappen plaats

greep. Maar, al wat onder ofvan wege Napoleon
' A. 5 ge-

C*) jB- V. de Wet ónder Koning L'ode^^ijk den 30.

Jamiarij i8c8..gearresteerd, tot vorming van de Cörporai

tien voor de neringen, ambachten en bedrijven in het Ko-

ningrijk der Nederlanden.— In de Aanspraak, bij gelegen-

heid van het pyerbrengèn dier Wet, telt deStaatsraad Hulr-
jnap ?/«« onderscheidene algetneene verordeningen op, ge-

purende de jarea 1798—1504. over dat onderwerp gemaakt.
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geschiedde , was bij het algeineen verkeerd cji

liafclijk ,— en wierd ook in de daad veelal verr

keerd en hatelijk uitgevoerd.

Dit gaf dus eene nieuwe bijzondere aanleiding

om zich dfi zaak der Gilden aan te tiekken , dey-

zelver afschaffing met leedc oogen aan tte zien

,

en derzelver herstel Ie beschouwen , als in ver-r

land met de afschaffing der dwinglandij en het

lieiftel der nationale onafhankelijkheid.

Nog ccne hoofdoorzaak , die onder ons de afge-*

«chafle Gilden van achteren te {^unstiiTer deed voor-

komen, Avas, t|at, gehjk wij reeds aanmerkten,

niet de nieuwe orde van zaken , verarming en

neringloosheid zich vertoonde, en met de nieuwe

omwcntehng, in 't laatst yan i8i3, niet weder

Terlrok ; en dat men vele verarmende ambachts-

lieden vond, veelal onkundige, Imn meester te

vroeg onlloopene, die eerst de burgerij tot last

w'aren met slechten aibeid, straks door aan?oe^

om onderstand , en om onderhouden te worden
',

daar niemand hun werk wilue geven.

Dit alles wierd door hen , ^iq de oude nmat-

Schappehjke inrigtingen , die in *t bijzonder ^
voormalige Gilden voorstonden , natuurlijk aan

(derzelver a&ciialSng geweten. Eeaige nieuwere

Staab»



staatkundige Schrijvers en regeerkuiidige im-igtiö-^

gen in DuitsclJand voegen zich hier Lij; en ee^

cn ander is zeer geschikt, om op bezadigde lie-

den indruk, en om deze stof tot een gewigtig

voorweip van een gezet en aipartijdig onderzoek

te maken.

Zoodanig was buiten twijfel de geest van het

loffelijk Zeeuwsch Genootlchap der Wetenscliap--

pcn, daar hetzelve in Grasmaand 1818. de prijs-

vraag uitschreef: » TJ^aren de inrigtingen der

j) Gilden of Corporatien pan neringen en am^

f) hackten , die zoo lang in ons Vaderland heh->

» ben stand gehouden , in de daad pan eenèn

)) zoo voordeeligen invloed voor den bloei der

7> Steden cn Burgerijen, dat het gebrek aaji

» welvaart en de neringloosheid\ waar ovet

» thans zoo zeer geklaagd wordt , ook groo-^

» tendeels aan de afschaffing der gezegde

» inrigtingen moeten worden toegekend? Irf^

J) dien ja ; in hoeverre zou dan , in den tegefO-

•y) woord/gen tijd, het herstel der GiWen nut^

•» tig en raadzaam zijn voor den Staat? En
J> onder welke bepalingen zoude dit als dan
A kunnen geschieden?^^ '

'

" >

Mogt het mij gelukken, dat ^ mijne aaniner*

tingen,— de vrucht althans ecner et-nslige, ëk

Jk geloof onzijdige beschouwing , -*- ^geoordeeld

wier-



wierden, eenig licht op dit belangrijk onderwerp

te verspreiden

!

Ik zal , in de eerste plaats , koitelijk naf^aan^

wat de Gilden waren ,— en welke de bedoelde goe-

de gevolgen waren dezer insteliing(^n ,— en dooF

welke middelen zij daartoe Weikziiam waren ?

Ten tweede : opgeven , welke gronden van alge-

inecne staathuishoudkunde tegen de Gilden wor*

den aangevoerd ; en in hoe verre die }:>ekrachtigd

schenen door de ondervinding. Ten derde- stil*

staan bij de verschillende oorzaken van hel gelirek

aan arbeid en de neringloosheid, waar over thans

zoo algemeen geklaagd wordt; en daarbij ondei--

zoeken , ofdie maatschappeliike kwale ook groo*

tendeels aan de afschaffing der Gilden moet worden

toegekend ? Ten vierde : of en in hoever , in dog

tegenwoordigen tijd , het herstel der Gjiden nuU»

tig eu heilzaam zou kunnen zijn voor d^n Stapt j

en onder welke bepalingen dit aUes dan zoijde

tunnen geschieden? Deze orde van behande-

ling ligt geheel in de prijsvraag zelve; doch schijnt

rnij juist en natuurlijk en volledig. Ik durf mij

echter geenzins vleijen , dat mijne behaadeling

aan de waarde van het onderwerp zal kunnen be-

/antwoorden :— en tevens gevoel ik, dat bij eene

gelegenheid als deze , eu van zulke lezers , als

waaraan



waaraan dit opstel in de eerste plaats moet voor*

gelegd worden , het inroepen en het verleenen vau

toegevendheid , van gratie voor rigcur van justitie

,

van veniam pro laude , ongeoorloofd is:— ik

moet dus terugkeeren tot , en mij bepalen bij mij-

,nen zoo even geuiten wensch.

EERSTE HOOFDSTUK.

0^at waren de Gilden , welke was der-'

zelver voordeelige strekking en werking ?,

Bien verwacht of begeert hier geenszins eene let-

ter- en geschiedkundige Verhandeling over de Gil-

den. Het onderzoek naar den oorsprong en de af-

leiding van dat woQi-d , en de oudtijds verschillende

beteekenissen van dien naam , konden reeds eenigQ

bladzijden vullen ; en eene geleerde en niet onbe-

langrijke Verhandeling kon men besteden aan de

Bavorsching van den eersten oorsprong en de

verdere geschiedenis dier eigenlijke handwerks-

of nerings- gilden , 't zij in het algemeen , het zij

slechts in ons Vaderland ; derzelver verschillenden

invloed opliet openhjk bewind, en betrekking op

de Overheid, en verschillende huislK)udelijke in-

lï^igting. Het warehgt, uit bekende schrijvers vele

ge-
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•geleerdheid daaromtrent op te disschcn (*), Doch

«ven om dat dit zoo ligt, en om dat het eigenlijk

onderwerp der rraag buiten dien zoo rijk is, wil

ik mij gel;eel lot lietzelve hejjalen.— Zelfs kon

de beschrijving van de inrigting en werking der

Gilden in 't algemeen , hier overtollig schijnen;

daar de kennis hiervan in de Vraag voorontler-

stcld
f

( * ) Qver den naamsoorsprong , du C a n g e , Qloss, Mcd.

«n Inf. latin. in V. GiUa , Zahn Csnaks aanteh*len) enz.

Over den oorsprong der zaak zelve , en der Gilden staat-

kundige betrekking. Kluit, Meijer, QEsprit , Orighis et

frogrés des Instit. juéió, T. III. p. 63 , p. 287. sv. vooral T. TV.

ch. 3.) de stukken bij du Cange aangehaald, enz. Over

den geheelen omvang dezer instelling, de regten, pligten,

liet bestier, de misbruiken der Gilden, D. Mevius, ad

JusLubec. L. IV.T. 13. art. 3. Zalin, Polit.muiiicIp.L.s.

c. 8. G. E eij e r , Delin. .Jur.German. L. I. c 15. en Run-
de, Deutsche: Privatrecht § 466

—

j,~6. Ah. F r i t s c h i u s ,

A. Baijer, en eene menigte andere Schrijvers bij hem
aangehaald. Do Heer J. T. Bodel Nijenhuis heeft

ook veel over dit onderwerp verzameld, en vele Schrijvers

geb:uikt en aangewezen, in zijne doorwrochte Verhandeling

de juribus tijpographor. et bibliopol. in rcgnoBelg. L. B. 1819.

Cap. 3 , p. 306—331 en 406—423: wtik alles hier geens-

zins behoeft herhaald te worden, ofschoon het stof kon ver-

schaffen tot eenige nndere uitbreiding,— welke ikmij voor-

gesteld had bij de uitgave dezer Verhandeling te doen;

doch waarvan ik thans oordeel , mij te kunnen en te moe-

ten onthouden , daar de Koninklijke Jcademie vnn IVctenschap'

^en te Rrussd bij haar Programma van Mei i 821 , den oor-

sprongen de \ooxigOir\%Ait\ neringen en an.bachten [of Gilden]

in de Nederlanden tot onderwerp eeuer afzonderlijke pryis-

-^Wtfe gesteld heefu



Steld , en de vraag hierop gebouwd wordt. Eene te-

knopte beschrijving evenwel en a?gemeene opgav©

scheen mij niet ongepast, ja noodzakelijk , om debe^

schrijving der goede en kwade gevolgen van de Gil-

den, en zelfs de voorslagen nopens eene mogeh'jke

jiiemve gedaante derzeive, duidelijker te maken.

-' Ten einde hier zeker te gaan, en den echten

Vaderlandschen vorm te schetsen , heb ik mij

bediend van den Amsterdamschen : akoo die Stad

Steeds even zeer heeft uitgemunt in welvaart en

bloei van handel en burgerlijke nering, in goede

politie en vaderlijke zorg voor hare burgeren , iu

verstandig ingerigte , en telkens , wanneer 't ver-

eischt werd , behoorlijk herziene en gcampiiecrde

Keuren en Statuten , bijzonder ook nopens hare

Gdden :— terwijl alle die Giklewetten en Statuten

van Amsterdam met de meeste volledigheid bijeen

verzameld en bekend gemaakt zijn in de voor-

treffelijke niewwe redactie der Handvesten. (*)

- De Gilden waren dan vereenigingen van bur-

gers van hetzelfde burgerlijk bedrijf tot één lig-

chaam en eenen eigenen maalschappelijken vorm,

betrekkingen , regten , en pligten en belangen.

. De leden van een Gilde moesten poorters zijn («2)5

bij

(•) V. deel, in 't III. Stuk, bl. 11.-7— I4S5. Vervolg der

liaudveiten bl. 70— ii:^. Tweede vervolg, bl. 172— 218. De
inrigtingcn onzer Gilden waren toch ouderling weinig ver-

schillende : maar de Nederlandsche verschilden in sommige
gewigtige opzigten van de Pransche en Duitsche , gelijlc

jiader zal vermeld worden.

^ C*) öit viadc men bij meest alle Cildeu uitdrukkelyk



hij sommige Gilden, een of meerdere jaren lan^

poorters geweest zijn (b) : zij moestan hunne

leerjaren behoorlijk uitgehouden (c), en in de

meeste

vereischt en op den voorgrond gesteld : van de Appclkoo*

pers en Hoendeikoopcrs af , Hanilv. v. Jmst. III. St, bl. 1178

^n 1269^, tot de Boekvcrkoopers enHoutzaagmolenaars toe,

ald. bl. 1217. 1372., 't is ook iu de Generale Ordonnantie

voor de Gildens van 1749. art. 5. uitdrukkelijk bepaald.

f^erv. der Hane'v. bl. 70.

(&) Dit vereischte vindt men slechts bij enkele Gil»

den, b. v. de Bakkers moesten twee jaren te voren poorter

geweest zijn, of dit vergoeden door ƒ50 te betalen. Handt.

3.d. bl. 1183 b.— De Bierbeschooijers moesten een jaar

lang poorter geweest zijn, bl. 1191. De Binnenlandsvaar-

ders tvree jaren en te Amsterdam gewoond hebben, bl. 1213.

Voorts, de Koekebakkers , bl. 1315 a^ en de W^nkoopers,
Veiv. derllandv. bl. 115 , en die van 'tEloijen of St. Loijeo

Gilde (d. i. Grofsmeden, Slotenmakers enz.) Very. bl. Sstf.

(<r ) Hiertoe behoort een genoegzaam getal leerjaren, en

vel doorgaans , (immers grootcndeels) bij één'en denzelf-

den meester uit te houden. Het getal der jaren was hier

verschillender en bill^ker bepaald dan in Frankrijk, alwaar

doorgaans vijfjaren als leerjongen, en nog vijf als knecht

vercischt werden, en niemand vóór zijn 25ste jaar baas

wicrd of zich in 't huwelijk begaf. De Amsterdamsche be*

paling was b.v. de Bakkers 2 jaren, //^?i(/v. bl. 1184J. Verf.

bl. 72*. Boekvcrkoopers 4 jaren, bl. 1227 e, uitgenomen

de Zonen, ald. én bl. ui^l). Chirurgijns 5 jaren, bl. icioi'.

JKompassemakers 3 jaren en Zeilemakers t, jaren, bl. 1243,

1244 : maar dit is naderhand verlengd , beide tot 4 jaren ,

en voor vreemdelingen 6 jaren , Verv. bl. 83. Hoedemakers

4 jaren, bl 1262, 2e P'ery. bl- 185. Schoenmakers 2 jaren,

bl 1276, doch naderhand 3 jaren, Fcry. bl. 83. St. Josephs-

gildc (huistimmcrlieden &c.) 2 jaren , bl. 1284. Koekebak-
kers 3 jaren, bl. 1313. Kuipers 2 jaren, bl. 1338/z. Laken-
berciders of Droogscheerders 2 jaren, bl. 1346. Spaansleer»

bereiders en Zeemtouwers 4 jaren, bl. 1333e, Lint- en Pas-

sementmakers 3 jaren, bl. 1364. St. Luca^gilde 2 jaren, bl«

«366. 62 1 doch naderhand 4 faren, Verv. bl. 99. Metselaar»

4 jaren , waarvan althans 2 bij één meester, bl. 1381. Kaar»

semakers 3 jaren, Vcrif. bl. 96. Spek- en Varkenslagers a
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ttie'este liandwerksgiïderi , eeii*^ proef (d)^ waap^

van ook bij de meeste een bepaald voorschrift

waS j ten overstaan en ten genoege van Overlie-*

den van het Gilde gedaan hebben. Alleen hdd-

den de Weduwen van overledene GildébrOedei'S

doorgaans het rcgt) om met een bekwamen knecht)

ook al had die geene proef' gedaan , de nering aatf

te houden, (e)

De leerjaren van eenen knecht of leerliiig
^

\'vóv dat hij tot het doen zijner proeve en tot

lid van het Gilde kon aangenomen worden , wa-*

rcti doorgaans bepaald
(ƒ ) : hij behoefde wel niet

die leerjaren bij éénen baas of meester uit te hou-*

z. GEN. 1V. D. 1 .*^M^. B den^

( (/) Witarin die proeven voor de onderscheidene nenfl»

gen bestonden, kan men nazien in de gemelde Handves»

ten: nopens de Konipassemakers ,bl. 1244. Zeileniakers bl.

-1245. EToijen-ofSu Loijengilde, bl, ta46,47, 1250,55,
Hoedenmakers, bl. 1262,1267. Schoenmakers, bl. laSij

Ferv. bl. 38. Josephsgilde, bl. 1283 , 85, 86, 87. Koeke.

bakkers en Pasteibakkers, bl. 1313 ' Droogsclleerders j

Knechten- en Meestersproef , bl. 1346. XV. en XX. Man=
deniakers, bl. 13^5. Mastenmakers , bl. 1379- Pompema-i

Kers, bl. 1384. lioDtwerkers, bl. [401. Over de Boekbin-

ders (op andere plaatsen} handelt li o d e 1 Diss. p- 389 , 39a,

(fi) Dit vindt ftieri bij de ttieeste Gifden uitdrakfcelylfc

toegestaan; zoo dat her niet noodig fchijht -de plaatsen o^
te noemen, en Prof. J. Voet het te regc als een aige»

meen regt kon opgeven, Ccmm. D.adTit. de Üenator. n. 5,

(/) Df nadere aanwijzing hiervan- is-rseds boven g«^
daan, aauteek. (tji 1



ècn 5 doch geen glitle]^! pcder vcrinogt èen' linedit

,

tan een' ander vertrokken , aan te nemen , zon-^

der een blijk van goed gedrag Lij , en wettig

ontslag van zijn' rorigen meester {g): deswege

moest bij de Overlieden zorgvuldige aanteeke-

ning gebonden worden van de leerlingen van

UGilds {h).

De wettige gildcbroedcrs badden het ullslnitend

regt, om, 't zij in persoon, 't zij met of door

hunne knechten , hun handwerk of" nering te

doen , en de onbevoegden (de beunjiazen) in de

gestelde boete te beslaan (/) ; zij hadden het regt,

om jaarlijks hunne Overlieden te kiezen , of eene

nominatie , waaruit de regering de keus doen zou

,

te helpen maken ( ^ ) 3 en om zelven tot de ge-

zegde

""C?)(^) Zorgvuldige bepalingen hieromtrent rindt men

in de meeste eenigzins oaistandige Gildejvetten , b. v. ffanav.
.

bl. 1185. Fi'rv. bl. 73. Handy. bl 1217, 18. en bl. IC43.

P279. 1289- 13 'S- 134<5- 13*52. 1366, 67 enz.

(/) Hetrcgt, dat elk clcr Gildebroedeis de beunhazen

kon in de boete beslaan (en bij de Ovejliedm aanklagen),

wordt uitdrukkelijk toegekend b.v. nsn de Chirurgijns,

')Band't. bl. 1248, die van St. Eloljcn G'lue , bl. 1252, de

^ioenderkoopers bU. 1270. en Vuy. bl 86. en de Kotkcbak-

kers Vcry. bl. 93.

(;t) Deze, buiten twijfel oudste instc-llirg, vindt ment»

de Handyesten van Amstirdam alleen overig in de Oi'donnan-

«ie vaa kci B<iki.ers Gilde vaahet iaar 15*0, (bl, 1181) ge-
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ze^({c •vvaardjghei.d te kuonen benoemd wordenjT

vooits, omJDij ziekte of ongemak, ofverarming

in Imnnen ouderdom , cene bepaalde wekelijkscUe

ondersteuning uit de kas te ontvangen ^/)j ea

, B 2 om

lijk nog i» een paar andere oude Gildewetten de melding

van een jaarlijkschen maaltijd van het gelieele Gilde. (b.v.

1j1. 1179.) Maar de algcmeene geest der Amstcrdamsch©

Gildewetten is wel regelmatige aftredinp; van de helft (üf

a van de 5.) derOverliedcn jaar op jaar; doch zoo, dat

de keus der nieuwe Ovcrlicdcn geschiedde door Burgc-

meesteren , uit een dubbeltal, door de Overlicden vaa

't Gilde geformeerd en bij hun ingeleverd. Zie b.v. bl;

1189 en 119a. bl. 1219 en i aao. bl. 1251. b. 53 a, bl. 1263.

bl. Ifi63 in fine, bl. 1314.^'. en Ferv. bl. 94. bl. 1317. bli

1325. en I3ü9, bl. 1335, bl. 1338, bl. 1345. enZ; Bij de

Goudsmeden was eenige meerdere ruimte aan de Overlie»

den gelaten, bl. 1259.

(/) Die wekelijksche onderstand verschilde te Am»'

«terdam bjj de onderscheideue Gilden, en bij opvolging

van tijden , van /i,/i:4,/i:io,/2, enz. tot ƒ 3

»

of ƒ 3 : lo. De latere Ordonnantiën behelzen doorgaans

maatregelen van voorzorg, dat geene onbehoeftigen of on»

waardigen hier van gebruik maken. (b. v. „ indien zij di©

kwijnende ziekte hadden gekregen door een onzuiver leven;

als door dronki-n drinken, met oneerlijke vrouwen te coti»

verseren enz." St. Lucas Gilde , Jlaiidv bl. 1367 in fine) of

ook vanbezuiniging, b.v. dat een bepaalde ouderdom of tijd

van lidmaatschap in 't Gilde, er bij vereischt, of het getal

Vertrekkenden beperkt, of ook wel de uitdeeling lager ge-

steld wordt. Bij sommige , doch de mirstc Gilden , was
geen zekei.e bepaling der hoegrootheid: maar naar matf
de personele behoeften waren en de kas toeliet.— Eenige

Gilden haddea.ecn afzonderlijke bo», waar in men deej



w( 20 )-.

^Ti bij afsterven door het Gilde begraven te wor-

den [m). Daar en tegen waren zij verpligt
,

die begrafenissen te helpen doen , of uitblij-

vende eene zekere boete te betalen {n); en bij

hunne intrede in het Gilde, en voorts jaarlijks, of

maandelijks , of wekelijks , eene zekere som tot

Stüving der kas op te brengen ( o ) enz.

De

kon nemen of niet, naar welgevallen : b v. de Boekverkoo-

peis, de Compasmakers , het St. Joscphs - gilde enz. Bij

ecnigcn vindt men ook uitJrukkclijk gewag van ecnig geld,

dat bij het afsterven, ter gemoetkoni'ng in di kosten der

begrafenis gegeven wierd, b. v. de Chirurgijns ƒ 30 ,
(_die

fiiec geweigerd mogtm -worden ,^ bl. 1239 fi 1. 1240 de Glas-

<n Aardewerkverkoopcrs ƒ50, 2e Vcrv. bl. ioo.

'' (w) Qn') Veelvuldige bepalingen zijn hiciromtrcnt; deels

dat het Gilde erkend worde en aanzegging ontvange bij het

«fsterven en de begrafenis: deels dat de Gildcbroeders ter

:begrafenis komen; en weer tot aan het sterfhuis meê terug

peeren ; doch daar niet mede binnen treden. Vooral in de

latere keuren, dat de 14 jongste Gildebroeders , op aanzeg-

ging van wege Ovcrlitden, den dienst, van het lijk te dra-

gen , iP.oeten venig<en, op zwaardere boeten. Bij dé Chi-

rurgijns is de uitdrukkelijke krachtige vermelding, dat ds

lijken van de overl'jdcne Gildebroeders of Zusters, „ al-

'ichoon.dic aan depest ofandere besmettende ziekt» gestorven zij/i.y

AuUea gedragen werden bij de Gildebroeders ; bl. 1239^,

''(o) Deze beiderlei opbrengsten verschilden ook zeer,

ilaarmate der onderscheidene Gilden , en van 't vervolg van

'tijden. lyC intrede was &ok doorgaans ligter voor een voor-

malig inwoner, dan voor een vreemdeling; en wederom

figter voor den Zoon, ofDoclitcrs man, vanc-nGildebroe-

kir', óf vaox die éeae- Weduwe uit 't Gild trouwde.— Wij
*>- -^ zul-



De Overiiedcn, dooi- het^Gi'de ontnidJelijk,

of door de Regering uit eene nominatie van |iet

Gilde gekozen, zoo, dat jaarlijks eeu gedeelte

B 3 aftrad

zulleii nopens de intreden slechts eenige der zwaardere op-

geven : die van de Bakkers, van f ^ a/io, vvierd in 1714.

verhoojrd cp ƒ 15 a 25 , bl. ii8:i in fin. en bl. ii8ó a. n. 23.,

die van de Bicrbcscliooijers reeds in 1694 van /12. op ƒ42.

„ waarvan ƒ 30. '/oor de Ahnoeseniers ," bl. 1189 en iigr.

k 1192 a. De Chijuijiijns, in 't jaar 1-33 gesteld pp/QpO-

bl. 124a. * , de Hoedemakers, eerst ƒ6. naderliand/sc éa

daarna /40, bl 1262 fin. 1265, 2e /Ir-»', bl. 184. Hoendcr-

koopers ƒ20. a ƒ2.5, b). 1270. l>. St. Joscph's -gilde ƒ18.

naderhand ƒ 44 ; 14, 'bl. 13C1. ea Ferv. bl. 90, de Klecr-

jnakers in 1719 gesteld op ƒ 5$, bl. 1310. Koekebakkers

ƒ30. naderhand , naar mate derperfonele betrekkin*en/5o.

ƒ75. fICO. üf ƒ 150, bl. 1313 en Ferv. bl. 93.— In 't jaar

1771 is er eens de hand mede geligt , zie ac Ferv. bl, 189,

J)e Lakcnbereidcrs en. Droog,scheerders ƒ 36., maar vap

buiten inkomende ƒ 72, bl. 1347. Zoo ook de Ligterliedea

ƒ10.; maar vreemde ƒ20, bl. 1356. è, Glazemakers ƒ 28:7.

bl- 1372. Spek- en Varkenslagers ƒ25. , vreemden ƒ 50.

Ferv. bl. 113. Lint- en Passementvvcrkers ƒ 50, 2e Ferv.

bl. I96i Tinnegieters, Glas- en Aardewcrkverlfoopers , ia

1776. gesteld op ƒ60, 2e Fcrv. bl. 211.

De Jaarzangen of jaarlijksche opbrengsten, die berekend

werden bij de week, bij de maand, het vierdeel jaai's of

volle jaar, en doorgaans inde latere bepalingen verhoogd

i

Verschilden even zeer , b. v- van i ft. 's maands en ƒ i. ia

•tjaar, tot i ft, 's weeks en tot ƒ 3,-/5, ja enkele f3, (2e

Verv. bl. I7(5.)'sjaars. Meer .bijzondere optelling zou om-
slagtig en vervelend worden.— DcBicrbeschooijers moesten
jaarlijks op een zekeren tijd het Gild verheffen met ƒ0,
Pitis eeiie feudale spreekwijs, juist' ftrool<;ende nietdc wij-

ge waarop- de Heer Meger ^ci oorsproukelijk vvezeij dex
Cildej) beschouwt. •

.

•
•
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«iftraJ en vernieuwd werd , terwijl anderen aan-

bleven (/?), moesten de lijst dergildebroedersen

der leerlingen houden ; de proeven afnemen en

•beoordeelcn , de invordering en uitdeeling der

gelden Lezojgen , en over liet geheet voor de na-

koming der wett<3n waken , en de nalatigen of

nioetwiiligen tot de boete verooideelen
( y ) , on-

der hooger beroep alleen van de Stadsregering

(r): de gewone zaken deden zij zeiven af, op

hunne

,

C/l) Doorgaans zoo, dat van de vier jaarlijks twee af-

traden; of van de vijf, twee; zoo dat één telkens driejaar

fungeerde. Zie aanteekening (/i) , en de plaatfen aldaar

aangehaald.,

C?) Zij moesten daarenboven de gefchillen tusschen de

Gildebroedcrs
, of tusschen dezen en hun werkvolk, of van

particulieren tegen een Lid van 't Gilde, trachten bij te

•leggen, of in 't voorloopige uitspraak in doen, (alles, zoo

ver hetGildewcrk aanging.) Men zie b.v. lland-v. bl. 1193.

en 1248^ 1284/'. 13C4. 1307. Fcrw/g- bl. 51. Dievan'tBak-

kersgilde was hiertoe opgelegd te zorgon , dat ahijdeen van

hun in de Stad aanwezig ware, bl. iioo b. n. 6. Dat de

Gildebrocders voor Overlieden ontboden zijnde, zoudeu

hebben te verschijnen , en zich te onthouden van alle

kwade bejegening of bescheid jegens dczolven, wasjjin

de meeste Gilde - ordonnantiën uitdrukkelijk bepaald, ea

jnct boete gehandhaafd.

(r) Van de uitspraak der Overlieden kon in Holland

alleen politiek aan BurgemeesterL'n en Schepenen gerefe-

xeerd, naar geen geregtelijke provocatie gedaan of pro-

visie van Justitie ingeroepen worden. Z. Resol. van HoU.
iwS' Maart 1676. Zurck, Cod, Bar. v. Licrtn J XXII. Cl|

f. Collcfièa JU.



liunnc , mRCslal welveiijksclie vergadoringeu ; OTSt

gewigtitie, gelijk ook over de jaarlijksclie keuze,

moesten zij I:et Gikle te zamen roepen , of (1q

Stedelijke regering raadplegen. De belooning

hunner moeite en tijdverlies bestond in de emo-

lumenten , b. V. van de proeven , en voorts ia

vrije verteering bij hunne vergaderingen en jaar-

lijks een goeden maaltijd («): doch voor welk

een en ander te Anisterdam ^ na de omwente-

ling van 1748, bij genoegzaam alle Gilden, eene

belooning in geld, uit de gildekas te betalen, ge-

steld is. \t) — Tot het ophalen der contiibutiën

,

B 4 aan-r

(5) Te Amsterdam zijn die maaltüjdcn en verteringea

reeds inde zestiende Eeuw afgeschaft en beperkt Qz.Hand-vi

bl. 1179, 1293^. 1383. rt. en 1422. CD de Algemeene Statuten,

bl. 1177. en 1178. «) Elders, heugt mij , dat die nog^ot 0^
de omwenteling van 1795. pJagten te geschieden. De jurï

voor 't afnemen en keuren der proef waren verschillend

bepaald, en of voor elk der Overlieden b. v. / 2. i/s, of

allen in eens, h.v. f lo. si/12; 't duurste bij St. Josephï

Gilde, op ƒ33, en dan nog 18 St. voor elk der üverliedelBL

iroor 't schouwen der proef, Haiuh. bh 1301. a*

(/) Ingevolge de Generale Ordonnantie voor de Gilde»

van den ai. Aug. 1749, Vervolg der Hand'/, bl. 70, waarvaa

de Inleiding en Art. 3 verdienen nagezieu te worden. Heft

•chijnt ons wel de moeite waardig, de verschillende be-

palingen, meestal in den loop van het jaar 1750, aan de

onderscheidene Gilden toegestaan, hier aan te teekenen •

waarbij men in 't oog moet houden, dat buiten dit tracte-

lasBC of versoeding vaa vacatiëa ea onkosten uit de Gilde-

kat
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lanzeggen der begrafenissen en invorderen der

boetens bij het niet verscliijnen bij dezelve , voorts

tot den dienst bij hunne vergadi-'angen , hadden

?ij een Güdekuecht [u) ; lot welken lastpost door-

gaans

kas, bij die Gilden alwaar eenc proef gedaan wieid, het

enioUimcnt dour aoi) pioeveling aan de Overlicden te be-

talen, hun ook. door deze w::tLen voor het vervolg bchout

.^en bleef, Aan de Overliedcn der Appel of Fruitverkoo-

pers weid toegelegd ƒ650. QFcrvolg der /lafidv. bl 71.) Aan

de Bakkers ƒ600. (a!d.^ de Bierbcschooijcrs ƒ120, bl. 74.

liet Groot Binnen- en Buitenlandsvaarders- gilde / 250, ea

nog voor onkosten ƒ 150, bl. 76. de Bockveikoopers ƒ 250,

1)1. 78. Chirurgijns ƒ600. (en emolumenten) bl. 84. de

Compas- en Zeilenmakers f2.00, bl. 84. 't Eloijen- gilde

f600, bl. 85 Hoedemakers ƒ 29D, bl 86 Hoenderkoopers

ƒ i86 , bl. 87. Iloutzaagmolonaars ƒ 150 , bl. 87. Schoen-

makers ƒ200, bl. 88. 't St. Josephs- gilde ƒ 3C0, bl. 90.

K.Icermf'kers ƒ 400 («/,/, ) Klompemakers f 180, bl. 92,

Kockebakkcrs ƒ300, bl 9; Jn 1773. verminderd op /aco.

9.C Fcrv,, bl. i:;9» Koornciragers /ócxd, Fcrv. bl, 94. Koornr

ineters en Zetters /sa?, bL95. Kleine Kramers- gilde /400,

bl. 96. Ligterluiden ƒ 275, bl. 98. Lint- en Passement-

Werkers / 100 ,
Qijld.) St. Lucas - gilde ƒ300 , ( voor vertee-

ring ^ buiten hcnliedcr ordinair salaris^ bl. 99). Mandema^

kers /loo, bl. ipo. M-tselaars/ 350, bl. 101. Molenaars

f 200, (ald.) Bontwerkers ƒ ï5o. bl. 104 St. Pieters- gilde

f&zo,bl. 105. Scheepstimnierlieden ƒ i.ïo, bl. 117. Schoen-

lappers ƒ350, bl. 108. SteigerschuItvoerders/.50., boven het

geen zij te voren genoten hadden, (waar onder ƒ 100 voor

den jaarlijkschen maaltijd, bl. 1422.) bl. 108 Vlotschuiten-

voerders ƒ 200,(/7W.) Glas- en Aardewerkvcrkoopers/soo,

tl. i'i. Spek- en Varkenslagers ƒ 2C0, bl 113. Waagdra-

Eers /3CO, («/</,) Tinnegieters / aoo, ae f'ervolg , bl. lOi

(^ff) Ui} moest ook adsisiercn bij *t vervaardigen det

pres»



^aans de jongstaangekomen Gildcbroeder verpligt

was; ducli welke porteen voorwerp van hegeer-

lijklieid en personele benoeming wier(^, wanneer'

'er, gelijk ie Ainsterdam na het gemelde lijdslip

,

een niet verwerpelijk inkomen aan verhonden

was (v)«— De geldiondsen der Gilden beston^

B 5 den^

proeven; en bij sommige Gilden, b.v. Bakkers en Koe»

kebakkers, bi. 1184. k 1313. a. wordt hem de verhuurin»

der knechten als eigene functie (en emojument) uitdruk-

kelijk toegekend.— Als voorbeelden van, bepaliiigen we-

gens zijne isligten en inkomsten, zij 't hier genoeg-te ver-t

wijzen tot de gemelde Ilandv. iiZ6. b. ii^j.a.b. 1193. <z.

ï3i6. b. 1313. 0. 1314- b. 1374. a. '

'

Cr) Wij willen ook deze nieuwe begrootin^en opgeven;

waarbij de verhouding van het salaris der Gildeknechts met

dat der Overlieden soms nog al opmerking verdient.— D©
Gildeknechts van 't Fruitverkoopers-gildc ƒ 500, Fciv. bl.'

71. Bakkers - gilde , twee Gildeknechts, elk/ 150, en jan.

dere voordeden, bl. 72 a. Bicrbeschooijers ƒ80, bl. 74.

Chirurgijns, ƒ 275, en emolumenten, bl. 82, Compas en

Zeilemaker.s ƒ 60, bl. 84- Eloijengilde ƒ 150, en voordeer

len, bl 85. Hocnderkoopers ƒ66, en vrijdom van de jaar*

lijksche uitkeering van ƒ3:16, bl. 87. Houtzaagmolenaar»

ƒ 150, en ƒ 6. voor Nieuwjaar, bl. 87. Schoemtiakers ƒ 100,

vrije woning en emolumenten, bl. 83. St. Joscphs- gilde

ƒ350, en voord;-elen , bl 90. Kleermakers ƒ3,50, vrije

.woning en emolumenten, bl. 90. Kleine Binncnlandsvaar-

4ers- gilde. Knecht en Looper, elk ƒ7. 's weeks, enge-»

deelte in de boeren, ^e Vervolg bl. 176. Klompeniakers ƒ50,
en voordeden . Ver-v. bl. 92 Koorndragers ƒ 25, en vooj:..

deelcïj,, bl. 94 h. Koornmeters en Ze,tter&/30, en voordee*

Icn, bl. 95. Klein Kramers-gilde ƒ 300, en f.\,Q:io voor
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den , bebalve in de in tressen van belegde ka-«

pitalen , voor zoo ver zij die haddon , in de

gelden bij de inschrijving der leerlingen , ot*

intrede van nieuwe leden ; en vooits in de ge-

melde vaste contiibutiën door de leden te be-

talen, en in de boeten wegens oveitieding der

Gildewctlen : de uitgaven , deels in de reeds

gezegde ondersteuning der behoeftige Gildebroe-

t/ers , deels in de vaste U'tkeeringen aan Overhe-

den en Güdckncclit, waar die plaats hadden; of

anders en bovendien , in de onkosten der eigene

huishouding ,— die somtijds wat ruim genomen

wierden
j

gelijk men bij vele Gilden, zdveren

platen voor de Overheden , zilveren kannen en

bekers, of ook afbeeldsels van Overheden door

goede schilders gemaakt
,
plagt aan te treffen ;

—
en

TJieuwjaar, bl. 96. Ligterluiden /"so, en voordeelen , bl.

$8. Lint- en Passementwerkers /33,en emolumeaten (ald.')

Metselaars ƒ 200 , ea emolumenten, bl. loi. Molenaar»

fiio, vrije woning en emolumenten, bl. lor. St. Pieters-

gildc/*i7S, en emolumenten, bl. 105. Sclieepstimmerlie*

den ƒ600, bl- 107. Schoenlappers ƒ100 , en emolumenten;

i>l. 108. Vlotschuitvoerders ƒ 57, en voordeelen, bl. log.

Glas- en Aardewerkverkonpers ƒ 100 , en emolumenten,

bl IM. vermeerderd op ƒ 300, az Vervolg , bl. 211. Tim

negietcrs/^o , ^.e. Vervolg , bl. 210. Spek- en Varkcnsla-

gfifs ƒ ijo, en vrijdom van Jaarzang, Verv. bl. 113. Waag-

dragers /5a,bl. «3» Sleepers met/ 100 verhoogd, «e Vm
folg, bi. aoS»
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«n ook wel klagten en berispingen vindt wegens

de kcatbare maaltijden en diinigelagen. ( «^

)

Het maken of veranderen der Gildewettcu was

bij ons aan de plaatselijke Overlieid voorbehou-

den; aan welke trouwens bij ons de gelieele oprig-

ting van nieuwe Gilden , of de splitsing van takken

van oude tot bijzondere nieuwe Gilden stond, (x)

Elders , en vooral in Frankrijk , wierd liet verlee-

nen van Gildebi-ieven , en de oprigting van Gilden,

als een regaal of bijzonder regt der oppermagt

beschouwd j en dit , tegen betaling van geldsom-

men aan de deelgenooten , verleend j dus wierden

deze

(^y/) Behalve de bijzondere voorbeelden , aant. Cj') ver-

meld , vindt uien die klagten in de oudste algcmceue Am-
sterdamschc verordeningen van 1678, Handy. bl. 1178, en

in de laatste van 1749, Vervolg der Uandv. bl. 70. De Duit-

sche Rijkswetten daartegen worden bijgcbragt door Uilier

fiissert. c'U. de Ahuühm &c, Cap. 2.

(a") Dit vindt men als eenc overoude Grondwet te

Amsterdam (doch sine die et Comule') vermeld in de Hand-

vesten bl. 1177, en, behalve in vele bijzondere omstandig-

heden (b.v. de keus der Överlieden door Burgemeesteren,

het doen der jaarlijksche rekening van 't Gilde , ten over-

»taan van een gecommitteerde van de Regering , enz.

)

«treng gemaintineerd , b.v. in eene ordonnantie voor 't Chi-

türgijnsgild van 't jaar 1749, art. 3. Vervolg der Handv, bl.

82 a. en in 't scherp dreigement aan de Bockverkoopers,

l?6o, ie Vervolg bl 179, (ook vermeld door Bedel, Lissi

tl' 35i. sq. ) Maar deze zelfde was ook de geest bij de

ftgacj-aliceit, zie Groot Flac. Eosk, VlI.D.bl. 747 en 80*.
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deze b'chamen aldaar van de Stedelijke regerin-

gen meer onafl-ankelijk , en gal" dit lot verscliéi-

dene botsingen en ongeregeldheden aanleiding [ij).

Op onderscheidene plaatsen , ook in ons Vader-

land , hadden de Gilden weleer eenen aanmerke-

lijken invloed op het Stadsbestuur: het zij in d«

keuze der Regeringsleden, tot welke waardigheid

dan niemand kon geraken , ten zij hij in een

of ander Gilde was ingeschreven ; het zij ook in

de toestemming en opbrengst van gevraagde gel-

den, of bij andere maatregelen van bijzonder ge-

•vvigt(s): doch in de Provincie Holland had dat

sedert zoo lang opgetiouden , dat toen in den jare

1747. degecommitteeiden der Schutterij te Haar-

lem aan de algevaaidigden van den nieuwen Stad-

houder

^//) Over deze was veel bij te brengen uit de werken van

Ml vius ad Jus Luhic, en van Zabn, Chaptal, Mc ij er,

*t Bevelschrift bij Merlin &c. [aant, bij bl. 14] aange-

haald; bijzonder uit verscheidene Schrijvers , aangehaald bg

Runde §467. Doch ook nopens Nederland, eneene aller-

gewigtigsie omstandigheid, vindt men bij Boxhorn, Dis-

quis. Polit. C. 33. stellig vermeld, dat de Antwcvpsche Gil-

den, gedurende het beleg dier Stad door den aertog van

Parma, niet willende afiiien van hunne gewoije inzage ia

het Stadsbeheer , of zich aan de maatregelen, die de staa?

van beleg vereischt zou hebben, onderwerpen, grooieor

fieels aanleiding tot het verlies dier Stad gegeven hadden..

e 2) Hierover heeft de Heer Bodel Nijenhuis be-

langrijke aanteekeningen in zijne geleerde Verhandeling,

tl, 323— 327, waartoe ik mij ten dezen opzigte geheel kaé

{edrageu. Doch zie voorts aanu [S] bij de volgeude blad^
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liotider Willem de IV. als een der gewenséïift

punten van redres verzochten , dat voortaan door

de Regering geene gelden van de burgerij zou-

den mogen geheven worden , dan met toestemming

der Gilden, dit jmnt gJad afgeslagen kon worden,

» als strijdig met de regeringsvorm van den
lande:' ( *) .

Ik belioef dus hier , noch 'm ecne geschiedkun-

dige, noch in eene staatkundige ontwikkelingvan

dit stuk dieper te treden ; alzoo hij 'ons, bij de
Vlaag nopens het herstel der Gilden, zeker weï
niet op het geven van eigen staatkundigen invloed

aan dezelve gedacht wordt : hoe zeer een geacht

duitsch Schrijver onlangs in bevooroordeeld terag-

i&igttot het oude nationale , het nadeel van de
afschafïïng der Gilden , en de noodzaak van ze

te herstellen
, juist uit dat oogpunt heeft willen

betogen (J).
jj^^

(*) Handyesten yanHaarJem. bl. 639. art 9, vergel.
*bl..64i. art. 9.

'

• C' § ) Chr. Fr. S c h 1o s s e r Staiidische Verramng, u. s. w.
^3. 2. QJen: rJlg. Liter: Zciiung , Sept. 18,9, no. 1.62. S-.353)
iHtt is ook niet te ontkennen, dat in ons voomaïig.Gemee-
•«abcst de zelfs-andigheid en ii.vloed der Gilden in onige-
-keerde reden stond met de aristocratie di^r Stedelijke rega-
•ringcD. Kluit Gesch.. der IMl. Staatsreg. -IV. J)/ bl. ,;6,
v^'rg. bl. 246 euWagenaar aldaar aangehaald. De Heer
.Bodel Nijenhuis schijnt Diss. pag, 407-409, dir niet
.•VQlkomen ingeziei, te hebben; maarz. Utïi^x ^Esprit ^e,
éis Imtiujudic. T, III. c. 3. en 16, T. IV. c. 9.
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' ITet zal ook genoeg 21)11, met een woord Ü
iet vooihij gaan aan te mei ken , dat de u:ter,itjke

vorm en injigting van vereeniging niet Lewuli-

ging der burgerlijke Overheid tot een bijzonder

fjigcliöam , onder eigene Overlieden en tot eene

iiepaalde werkzaam' leid , den naam van Gilde ook

deed dragen door ligchamen, die door geen bur-

gerlijke nering of Landwcrk als, zoodanig tot de

stedeb'jke en nationale huishouding behoorden :

200 als b. V. in ons Vaderland de rederiikkauiers

ook Giklen van rederijkers genoemd wierden
, (*)

en niets gemeen beker

Schutters gilden.
( ^ )

en niets gemeen bekender was dan de haam van

Laat

<*) Vergelijk de Verhandeling van dén Keer Mr. N. C.

L a m b r cc h t s e n over de Middelburgsche Rederijkers»

kamer in -de N. l'erhand. van de Maatuh., der Ned. Letter-^

fiütide , III. D. I. st.
,

(§) B.v. Groot Plac. Boek ^ II. D. bl. 253.?.— Van d?

„ geestelijke Collegiën en Gilden , die voor 't jaar 1574 ^^

Haarlem geweest waren»" vindt men gewag in de Handt,

van Haarlem ,1)1. 529.— Terpager in zijn geleerd werk.,

Ripa Cimbrica , beschrijft, Scct. XIII.:. p. 418— 45^. in 't

breede , wat hij wegens de Cilden aldaar gevonden had,

en besluit met den wcnsch, van eene vuUedige beschrijving

der Gilden, althans der Deeiiiche , en geeft het plan van

2ulk een werk, p. 4^6—458: doch bij hem komende Gil-

den eeniglijk voor, als feestgela;jen ter eere van een of an-

cder Heiligen gehouden, 't Is echter mogelijk, dat die ge-

leerde man zich te veel bepaald heefr, bij 't geen de oude

^charters en documenten, die hij gebruikt, vermelden, en

vergeren hebbe op te merken, wat ia 't dagelijksch levea|

aanwezig was.



Laat ons liever onderzoeken , welk nul in ^«
Stedeiijke, en alzoo inde algemeene Ijuisliouding

Tan den Staat, door de Gilde- inrigting of yer-*

ecniging van handwerkers of neringdoenden , he^
oogd en verkj egen kon worden ?—

Groot en veelerlei nut, voorzeker!— (*) Wii
beginnen met dat gene , 't welk het naast voor
oogcn ligt, en uit de zoo even Lesclirevene infig^.

ting der Gilden onmiddelijk voortvloeit, hetvoor-^
deel en gemak der Gildebroeders'zelven. Wor-
den zij alvorens als leerlingen wat langer en ster-

ker in den hand gehouden, zij hebhen daar vaa
het voordeel , van gehouden te zijn tot een zedig
en geregeld gedrag, een genocgzamen leertijd,

en om zich bekwaam te snoeten maken, indien zij

Qoit zelve meester willen worden : alzoo leertijd

zonder proef even min den toegang tot lietGilds
opent, als proef zonder leertijd. Maar vooral als
leden van de Gilden hebben zij wederkeerig het
.genoegen

, yan meer gezag te hebben over hun-
ne kiiechten

, en van een meer verzekerd bestaan;
'1°. om dat zij niét dan volleerd en bekwaam irj

het Gilde worden aangenomen • 20. om dat hc^ •

getal .

(•) -De Schrijver ^eeft hier niet zoo zeer zijn eVea
•ordeel, aJs wel de redenering der verdedigers vai, de Gil-
.den; ,n het volgende Hoofdstuk zal hy even getrouw op,«even, hetgene tegen dezdve aaug>:vocrd wordt -



getal' der mdëster^ vafi dat handwerk of die fie--

ring, door de voorschrovene Icej'jaren en pi-oef^

cn de onkosten van die proef en de intrede , vaiv

zelf beperkter wordt ; en 3°. door dien aile werk

van vreemde weiklieden en van bimienstcedsch^

beunhazen geweerd ^vordt. En daarenboven heb-

ben zrj , bij ziekte en ouderdom ,. een' verzeker-t

den billijken onderstand, cn ecne minder kost-

bare begrafenis^ terwijl juist de begrafeniskosten

«ikwij is een gering huishouden geheel ontblootea

en in annoeue dompelen.

De verdere bnigerij moet ook voojdeel lu't

deze inrigtingen trekken. l\len is meer verze-

kerd van bekwaam werkvolk , en Voor billijken

prijs, te vinden, alzoo liet beklag tot de Overüe-

den openstaat ; en , daar de Gilden voor hunne

eigen armen zorgen , of, eigenlijk , zorgen dat

bunne medeleden niet geljeel tot armoede verval-

len, zoo blijft de armoede beperkt, en kan door

5e gewone bijdragen bestreden worden. Wat is

daarentegen het gevolg der nieuwe vrijheid, of

losbandigheid? een knecht heeft minder ontzag

voor zijnen meester : liij beeldt zich al ügt in,

Jbekwaam genoeg te zijn om zijn handwerk op

iich zelf" te kunnen drijven : hij krijgt verscliil

piet zijn' baas , of hij wil trouwen ; dus vapgt

hij zijn eigen bedrijf als meester aan : dit is het

geval
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geval met velen ; zij werken do een al goedkoo*

per dan de ander, dus bederven zij de nering vaU

de oudere bazen , maar ook voor elkander en voor

yichzelven :— maar zij werken ook slechter j duS

ontloopt bun de nering : zij waren reeds vnn den.

begiime af, en vervallen nog meer en meer , iu

lagen en armocdigen starid : zij krijgen eindelijk

geliiek aan bet nooddruftig onderbond voor zich

en bun buisgezin,; zij genieten geen bijzonderca

giide - onderstand , en nu valt de gebcele last op

de algemeene arnjenkas, die door bijdragen van

de Burgerij moet aangevuld worden : terwijl da

bedeeiing zeer sober biijf't j en de scbamele ar-»

moede, en de ouzedelijkbeid , en verstomping

Van alle zedebjk gevoel j waartoe dezelve j be-»

laas! dëtï menscb zoo bgtelijk brengt , baiid over

band toenemen»

Docb ook de algemeene buishouding vati denf

Staat moet door de Giklea winnen : want zij wek-»

ken de eigen nijverheid en productie op, waar

aan zij aftrek en belooning veischaffen , doae

vreemden arbeid te weren; en dit geldt zelfs valt

plaats tot plaats > alwaar de middelen van bestaan

en de welvaart der eigene burgers verzekerd wor-

den, door vreemde werklieden,, of hetgeen bui"*

ten die plaats geweikt is , uit te sluiten ;— Want

Z' GEN. IV. D. l Stuk. Q Ji^J
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6et is niet te ontkennen, dat bij de oude strenge

inrigting der Gilden , de eene Stad tot de andere

in dezelfde betrekking (nameb'jk van afstoting en

verwijdering) geraakt , als , in Iset mercantiel sij-

Steraa van staathuishouding , het eene land tot het

andere. INÏaar : elk is zich zelve de naaste , en zij

die de lasten dragen , zoo wel van de Stad als de

bijzondere lasten van de Gilden , moeten ook

Ae voordeelen genieten , en do, middelen kunnen

vinden, om de lasten op te brengen.—'*

»:$^9l4SBa

TWEEDE HOOFDSTUK.

^at heeft men tegen de Gilden?

'Hoe beeft de nieuwe staalkundige theorie, en

de revolutionaire praktijk , aan zulke oude eer-

waardige , zorgvuldig uitgewerkte en zoo vooidee-

lïge inrigtiugen, zulk eenen oorlog tot vernieling

€n vernietiging^ kunnen verklaren ! ?— Het heeft

iets groots en ontzettends , maar ook iets bedwel-

"tnends en akeligs in, wanneer men een nieuw leer-«

Stelsel de oude en gevestigde inrigtingen in den

^ Bur-
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^ilrgerstaat ziet aanranden en sïoopen ^ en de

Maatschappij zelve , als 't ware , uit hare oude

woon- en voedsterplaats met kracht in eene nieuwe^

nog onbekende j lioe zeer hooglijk aangeprezene,

otergcbragt zietj— of ook haar zelve , slechts

hall" beraden, zich dril'tig ziet opmaken , hare oude

gewoon teri en instellingen al'schüdden , om tot dé

hatunilijke eenvoudigheid , maar dat is veelal

naaktheid en hulpeloosheid, teiug te keeren.

Ten opzigte tan het onderhavige onderwei'p

evenwel , was het niet wel mogelijk , eenmaal

aan eene eigene leer van staathuishoudkunde ge-

hoor gevende , den aandrang te wederstaan.

Omsti'ceks den helft der voripe eeuw stond

Quesnaj en zijne Economisten inFiankrijk op;

hunne theoriën hebben waarschijnh'jk veel mede

toegebragt, om de achting tegen het oude bestaan-»

de in den Burgers taat te verminderen en het ver-

langen naar eene nieuwe orde van zakeu op te

Wekken. De grocte Engelsche staathuishoudkun-

dige Smith, hoezeer in vele opzichten van hünnG

nieuwe en eigenlijke theorie verschillende, voegt

zich gereedelijk bij hen, in het bestrijden van het

oude mercantiel- eïi.ijeperkiiigs- en uitsluitingS->

sijsterna , en neemt dit gedeelte hunner leersteilia-

gen over.

G a Dis-é
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«>• Derhalve: ï gccne wfclerkeerlgc afsluiting van

Staten, veel inin van plaatsen in denzclf'dcnwStaat:

^eene eenzijcige aanmoediging tot eigen arbeid
j

of partijdige afwering van dien van anderen 1

Geen monopolie, om de geheele menigte der con-

sumenten onder schatting te leggen van naar even-

redigheid altijd weinige producenten , en aan hun

als te verslaven' geene beperking van industrie;

maar de meestmogclijke vrijheid , en daar door

algemeen de volkomenste aanmoediging verleend
,

:tot ontwikkeling en inspanning van alle krachten !

De vraag zij enkel, met welke ontwikkeling

-Tan eerlijke nijverheid, men zich en de zijnen

best de behoeften en nialige geneugten des leven*^

tan verscL'affen ; en hoe men die het gereedst van

de nijverheid, door anderen aangewend, kunne

•bekomen?"

Deze algemeene beginselen, worden door die

Schrijvers zelve rcglstreeks op de Gilden toege-

|)ast ( * ) ; en wij kunnen een der nieuwsten , als

^vertegenwoordiger en duidelijken taalvoerder der

geheele
,

ja der dubbele hier overeenstemmende

iSchüle laten spreken.
( J )

(* Smith Rijkdom d. Volk. t. B. kap. lo. Chaptal,
•flismondr, enz. bw-neden aangehaald.

'" - (§) Exatiisn des principes les ^lus faverahles av.x progris dt

f egrici'Atan- , des manv.factures et du commerce en France , par

ifyli, Ji, a i'aris , c/iez A. A. KciiQüina iÜi5,T. X. p. 307, 308.
ir-

iS'



» De Gilden {rtiaürises^etjurandes) waren voot

de mamifocturcn zelve schadciijt , wegens ver^

scliillende redenen

:

/

)) 1. Zij ontnamen aan hun, die totecnigbe^

roep van fabrikant wenscl.ten te komen, eenbe-

langrijk kspitsal , 't welk deze veel beter badden

kunnen besleden , tot aankoop van winkel , weik-

tuigcn
,

gereedschappen en grondstofïën.

» 2. Zij verminderen den naijver, door het

getal der fa])rikanten (*) te bepalen : wijl alle dé

gene, die de vereiscbte som , oal in het Gild te

komen , niel bezaten
,
genoodzaakt w aren van dat

ambaclit, of die nering zich te onthouden, (of

zich reeds bij den aanvang van hun eigen bedtijf

in schulden te steken, die welligt hungeheele op»-

komeu verhinderden.)

» 3. Zij belemmerden de vrijheid en het kunSt-

vermogeir der fabrikanten, door hen te veibini

den aan voorwaarden en bekrompene regels- die

hunne pogingen verhinderden ,— hun van iets

nieuws te beproeven afschrikten,— en hunne

vorderingen vertraagden,

» 4. Zij hinderden hen in de verwisseling en

C 3 over-

(*) (pit AVporcJ hier in den ruimsten zin geb uikt yppjf

nik werk of ambacht , waaromtreut een GiWcverteniging

'flaats'had,;)



overgang , die zij veelligt hadden willen doen

,

van de eene nering ofbedriji tot ecii ander, waar-^

toe zij meer lust of bekwaamlieid hadden; maar

waarbij een nieuw intree -geld zou moeten be-

taald weiden. '

» 5. De afscheidings- lijnen tussclien de ver-

gelullende neringen en bedrijven nimmer volkomen

zeker kunnende gelrokken worden, werden die

afperkingen eene bron van ontelbare en eindelooze

Jioogst schadelijke twisten en processen.

» 6. De vaste en eenparige bepaling der leerlings-

jaren voor alle leerlingen en kneel'.tcn , verdoof-

de Qok de naijver , en verslapte de ])ogingen der

jonge lieden , die vooraf wisten , dat , hoezeer zjj

^icb bevlijtigden , zij daarom niet vroeger hun

Yoorgeschrieven looptbaan zouden ten einde komen.

Er behiOort voorzeker een leerlingschap tot alle

handwerk ; maar het moet volkomen vrij zijn, wat

deszelfs tijd betreft. Er zijn lieden , wien bet aau

vatbaarheid of aan goeden wil ontbreekt, en die

jn geene tien jaar een ambaclit leeren zulie-i,

waarin anderen , met gunstiger aanleg , binnea

jp^n jaar bekwarne meesters zullen v/orden."

Ook de vastgestelde vormen en reglementen,

en het toezigt dien ten gevolge, op de bewerking

,

}g volgens dezen §cluujvef (eii aderen van die

Schpïe
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Scliole) meer nadeelig clan nuttig voor de Fabi-&

Jten.

De geringste fa'nrikant weelbeter, hoehijwep»

ken moet , dan de kundigste Inspecteur , die

telkens van de Regeiing nieuwe reglementen op

de bewerking vraagt, welke veelal slechts dienen

om de kunstvlijt te belemmeren en te plagen;

De eenige competente regter van den fabrikant is

de Koopman of Winkelier , die zijne waren slij-f

ten moet ^gelijk dekooper en gebruiker de eeni-^

ge competente regter van dezenis''— » Hoe m in-s-

» der wetten men make voor Landbouw en Fa^»

» briken , boe meer zij zuUea bloeijen. De eenige

» voor baar geschikte wet, is die van onbeperkte

» vrijheid voor aile soorten en wijzen van kultuuU

» en fabricering," Men verge alleen van den fa«ï

brikaut, dat bij zijn naam of merk en zijne woon^

plaats, bij zijn gewerkte uitdmkke." Ten slotte

zegt dfize Schrijver : » Men kan niet twijfelen^

» of de snelle vordeiingen onzer Manufacturen

5) zijn mede aan derzeiver bevrijding van alle de

j banden en liinderpalen dank te wijten, Eene"

» zoo beslissende oiidervinding , baar belang, en^

3» dat der verbruikers , eisschen , dat de afschaf-

t fing der Gilde-genootschappen bevestigd b]ijve,'^r

. -.„1

tfog meer «iigeweikt , met welsprekende^ o^
C 4 krach"*



4^racïitige taal , als in den mond eens Koning» en

in de pen eens VVijsgeeis paste , ontwikkeld,

-vindt men deze en andere beschnkligingeri tegen

de Gilden , in de inleiding van luit Ijevelscluift

^an Koning l, ode wijk XVI. (door den be-!*

jroemden StaatsJienaar T u r g o t opgesteld) ,

ivaarbij die Koning , in Febrnarij 1^76, de af-»

fcbaffing en vernietiging aller GiJde-genootschap^

pen in zijne boofdstad gebood , en die voor bet

ganscbe rijk vooibereidde. Dit gedeelte dier wet

is, door den geleerden Merlin, in zijn onscbat-

baar Repertoire de Jurisprudence ( V, Corps

C?' arts et metiers ) opgenomen , eu , daar ook

dit Repertoire niet voor allen toegankelijk is , zal

men ons yeigunnen , dat stuk in de ooispronke-r

lijke taal
, ^ (Xic toch algemeen genoeg verstean

wordt ,) en met de vooiafgaando aanmerking van

den beroemden Restsgeleerden en Staatsman Mer-f

|in zeiven , bier geheel in te lasschen

;

„Pouva't-on opposer a iMndustrie une barrièr?

plus daiigercuse que les frais et les formalités,

ïiuxquels on e'tait assujetti , pour se faire auto-

iriser a exercer un me'tier?"

-'j. Il est certain , que !e princip?.! mobile de 1»

ptospe'rite' du commerce , est la concurrence: c'cSC-

par elle seule, que les arts se perfectionnent, que

)s& 4enre'es abondentj que l'^cat se procure un
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gratid superffu A exporter, qii'il obtient la pré^éf

reuce par Ie bon raarché ; enfin, qu'il rcmplit son

objet inimddiat , qui est d'occiiper et do nourrir Ie

plus grand norabre d'hommes qu'il lui estpossible,

. ,, Il n'est aucune exception a cette règle; pas

méme dans les communautés oïi il se présente de

grandes entreprises. Dans ces circonstances , les

petites fortunes se réunissent pour formcr un ea«

pital considerable ; les interets de la socié:é en

sont plus mélés ; Ie crédit de ces fortunes divisées

est plus grand que s'il était réuni sur deux ou
trois tétes, et dans Ie cas niême oü elles ne se

réuniraient pas, dès qu'il y a beaucoup d'argent

dans une nation, il est constsnt. qu'aucune entre-

prise lucrative ne manquera d'actionnrJres. Les
profits des particuliers diminueront, mais la mas-
se générale du gain sera ' augraeniée : c'est Ie but
(dé i'écat.

„ „ On ue peut citer dans ces mtitières une auto-

rité plus respectable que celle du céUbre Jean
de Witt. Voici ce qu'il dit au Chap. lo. de Ia

première partie de ses hjémolres , (p, 52, 53.) ,, Le
- 9» gain assuré des corps de mériers ou de mar-
rs, chands,les rend indolens et paresseux, pendant

9, qu'ils excluent les gens fort habiles, a qui la

>, nécessifé donnerait de l'industrie; carilestcon-

„ stant que la HoHande , qui est si chargée, ne

t, peut conseryer 1'avantage de tenirlesautres peu-

», pies hors du commerce, que par le travail , 1'in-

9, dustrie, la hardiesse, k bon ménage et la so-

p brieté des hahitans. . . . , li est certaju que jes

' Cs Hol-



y, Hollandais n'ont jamais pertlii aiicnn commerce

„ en Eiirope par Ie trop grand transport des mar-

„ chandises , lant que trafic a été libre ^ chacun,"

Ce qu'a dit ce grand homme, poiir Ie commerce

et les manufactures de sa patrie, peut-éire ap-

plique' a,tous les pays.

,, N'écait - ce pas une chose étrange ,
qne de voip

parmi nous des communaiués d'arts et r.ie'tiers ,

dont les apprentifs ne pouvaient étre mariés? N'd-

tait-ce pas la un reglement destructif de la popu-

iationV N'etait-cepas décourager riiidustrie, que

d'obliger ceux , qui voulaicnt excrcer- un metier, k

passer sept , huit ou dix anne'es de loiir vie au ser-

vice d'un ma?tre, a^^ant qu'ils pussent étie admis

a travailïer pour leur propre compte ? Ces abus

,

et un grand nombre d'autres, dont Ie détail est

dëvenu inutÜe , ont été heuieusement décruits , au

moiiis pour la Capitale, par TéJit de suppression

desjurandes de cetteville , du mois de fe'vrier 1776,

„ Le preambule de cettc loi ménte une atten»

tion particuliere

:

„ Louis...,,., Nous devons i tons nos

sujets, de leur assurer la jouissance pleine et en-

tière de leurs droits; nous devoiis surtout cette

protection a cette classe d'homines , qui , n'ayant de

propriété que leur travail et leur industrie ont

d'autant plus le besoin et le droit d'employer,

dans toute leur étendue , les seules ressources

qu'ils aient pour subsister."

„ Nous avoDS vu avec peine les atteintes mul»

tiplie'es ,
qu'out donné è ce droit naturel et com?

mua
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jBun , des institutions , anciennes è^avérité, mais

q;ie hi Ie tems , m l'opinion, ni les actes mêaies

^rnanés de l'autorité qui semble les avoir consa-

cre's, n'ont pu legitimer.

,, Daus prebque toutcs les villes de uotre royau-

me , l'exercice des differens arts et métiers ^st con-

ccntré dans les mains d'un petit nombre de njaitres ,

réuiiis en communaute', qui peuvcntseuls , a YéK»

cliision de tous les autres citoyens , fabriquer oii

veudre les objets du commerce particulier dont ils

ont Ie privilege exclusif; eiisorte queceux de nos

sujets qui, par gout ou par nécessité, se desiiiient

è l'exercice des arts et metiers, ne peavent y par-

venir qu'en acqtiérant la maitrise, a la quelle ils

ne sont re^us qu'apres des épreiives , aussi longues

p.t aussi nuisibles que supciflues, et après avoir

^atisfait a des droits ou a desexactionsmultipliées,

par les quelies- une partie des fonds, dont ils au-

raient eu besoin pour monter leur commerce ou

kur atelii^r, ou méme pour subsisier, se trouve

consommée en pure perte. >

,, Ceux , dont la furtune ne peut suffire a ce$

pertes , sont réduits a n' avoir qu' une subsistance

precaire sous 1' empire des maitres; alanguirdans

l'indigence , on a porter hors de leur patrie unQ

industrie, quMls auraient pu rtndre utije a l'état.

„ Toutes les classes des citoyens sont privées

du droit de choisir les ouvriers , qu'ils voudraienl

employer , et des avantages que leur donnerait Ia

concurrence pour Ie bas prix et la perlection da

UavJiil, On ne peut souvent execut(?r l'ouvrage Ie

i.,
j.

plus



flus simple , san? recourir a pUisïeiirs ouviers (^t

coir.munautés diffërentes , sans essuycr les lentcurs

,

les irific'éÜTe's , les exiictions
,
qüi i)éces>itenf ou favo-

risent les prétenüoiis de ces ciiïférentes com'nnnau-

tés, et les caprices de leur regime arbitraire et in-

téresse.

„ Ainsi , les effets de ces établisseniens sont,

a 1 'égard de Érat, iine dimiinition inappvéciahle

de commerce et de traveaux indult; ieux; al'égard

d'uiie rombrcuse partij de nos siijets , une perte

de salaire et de moyens de siibsistnnces ; k 1' égard

des habitants des viilcs en général , l'asservisse-

ment a desprivi'èges exc^usifs , dont l'tfFer est ab-

soliiment analogue h ceUii d'ini monopole effcctif

,

monopole , dont ceux qui l'exercent coiitre Ie pu-

blic , en travaillant tt venda: t , sont eux mémes
les victimes dans tous les niome.is oü ils out, è

leur tour, besoin des marchandises ou du travail

d'une autre commuaau'é-

,, Ces abus sesontiï'troduits par dégrés ; ils sont

originairctnentrouvrage de l'intérêt des particuliers,

qui les onr établis contre Ie public ; c'est aprèsun

Ion interv-il'e de temps, que Tautorité, tantót sur-

prise, tantót séduite nar une aoparence d'utilité,

leur a dcnné une sorte de sanction.

,. La source dn m^.l est da'is la f;iculté méme

,

ïiccordée anx artisnns l'un même métier, des'as-

eeuibler et de se réunir en un corps

„ Il paraït que , lorsque les villes commencèrent

& s'afFranchir de la servitude feodale, et a se for-

iner en ComiQUaes ,lafacilitéde cUsser les citoyen»
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par Ie raoyen de leur pr^ .fession, introdu'sit c^
usage, iuconnu jusqu'akirs. Les diïïeieutcs pro»

fessicns divinre; t ai; si comme autant de commu»
nautés pariicuiiè:es, dont la communauré générale

étau composée. Les coi.t'rérics véligieuses , en res«

scrrant encore Ie? liens,qni unissaient entre elles les

personiies d'une méme profcssion , leur donnerent

des occasions plus fiéquentes de s'assembler, et

d. s'occuper , dans ces assemb'é.s, de Tintdrêc

cummim dis membi s de la société particuliere,

qu'elles pourS(iivirv;nt avec une activité continue,

au préjudice des interets de la société générale.

„ Les communautés , une fois formées, rédigê-

rent desstatuts; et sous difFérens prétextes du biea

public , les firent autorJser par Ia police.

,, La base do ces i>ta ucs est d'abord d'exclure

du droit d'.x.rccr Ie méti r, quicorqae n'esi pas
membre de la couimunauté; leur espui géné;alest
de restreindre, lepius qu'iJ es: possible, Ie nom-
bie des niitres, de rendre l';.cquisition delamaï-
trise d'une difficui'.é presq :e insurmontable , pour
tout autre que puur los emans des maitres actuels,

C'est b. ce hut que sont dui^rées lamultipliciré des
frais et des fonnalités dercccpiion, les difficul'-és

du ch^f d'ceuvi-e, toujours jugé arbitrairement,

surtout la cherié et la langueur inutiledes appren-
tissages , er la servitude prolongée du compagno-
nat;e ; institinions qui ont encore robjet de faire

jouir les m. i^re-^ gratuiteracnt , pendant plusbeurs

anr.écs, dü travail des aspirans

it Les conimunauté'is'uccu^ereut surtout d'écar-

tei
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ter de leur territoire les marchaiK^ises et les ou-*

vrages des forains; elles s'appuyèrcnt sur Ie pre-

tendu avantage de bannir du conimerce des mar-

chandises , qu'elles supposaient êtrc mal fab; iquees,

Ce motif ks conduisit a demander pour elles ménies

des réglemens d un nouveau genre, tendant ajpré»

scrire Ia qualité des matières premières , leur em-

ploi et leur fabrication. Ces re'glemens , dont l'exé-

cution fut coiifiée aux officiers des comniuiiaurés

,

donnérent k ceux-ei une autorité , qui devint uit

Sioyen iioii seulement d'e'carter encore plus süre-

ment les forains, sous pre'texte de contrave.tion,

Ciais encore d'assujetter les maiires mémes de la

communauté i l*empire des chefs , et de les forcer,

paria crainte d êtrept-ursuivis pour des contraven-

tions supposées , a ne jamais séparcr leur intérêt

de celui de l'association , et par conse'quent a se

réndre complices de toutes les manoeuvres inspi-

rées par l'esprit demonopole aux principaux mem-

bres de la communauté.

,, Parmi les dispositions de'raisonnables et di-

versifie'cs è l'enfini de ces statuts , mals toujours

dictees par Ie plus grand intérêt des maitres de

chaque communauté, il en est qui cxcluent entiè-

reraent tout autres, que les fils de maitres ou ceux

qui épousent des veuves de maitres ; d'autrcs re-

jeitent tous ceux qu'ils appellenr étrangcrs, c'est-

a-dire, ceux qui sont n^'s dans une autre ville."

,, Dans uu grand nombre de communautés , il

suffit d'être marie , pour être exclu de Tappreii-

tissage , et par concéquent de la niaitrise.

}, Les-
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„ L'esprit de monopole , qiii A présidé S Ia

Confcciioti de ces statuts , è été poiissé jusqu'è

êxclureles femmes des métiers les plus convenables

a leur sexe, tels que la broderie, qu'elles ne peu«

vent exercer pour leur propre compte."

,, Nous ne suivrons pas plus loin rénumeratioa

des disposiiions bizarres , tyranniques, contraires

a r humanité et anx bonnes moeurs , dont sent

remplis ces sespèces de codes obscurs,vrédigés par

1'avidité, idopre's sans examen dans des temps

d'ignora.'ice, et auxquels il n'a manqué, pourêtre

l'objet de rindignationpublique, que d'être connues»

„ Ces communautés parvinrént cependant a
faire autoriser, dans toutes les villes principales,

leurs statuts et leurs privileges , quelqyefois par

des lettres de nos preMécesscurs , obtenues sous

diflerens piétextes ou moyennant finance, et dont

on leur a fait acheter la confirmation de régne ca

régne , souvent par des arrêts de nos cours , quel-

quefois, par de simples jugemens de police , ou
même par Ie seul usage.'*

,, Enfin l'habitude prëvalut , de re'garder ces en»

traves mises è l'industrie , comme un droit commun.

„ Le Gouvernement s'accoutuma a se faire une

ressource de finance des taxes imposées sur ces

communautés, et de la multipllcation de leur pre-

vilèges."

,, Henri III. donna, par son édit de Decembre
1581, a cette institution, Tétendue et la forme

d* une loi générale. Il etablit les arts en métiers

en corps et communautés dans toutes les villes

et
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et lieiix dii royautnc. Il assujettit a la mnïrrlse et

è la juiande tous les artisans. L'édit d'Avril 1597
en aggrava encore les dispositions en asjujettissaiit

tons les marchands a la même loi que les artisans.

L'édk de Mars 1673, purement bursal , en ordon-

rant rexécution des. deux prccedens, k ajoure' ail

nonibre des communautés déja existantes , d'autves

communaute's jiisqu'a'ürs inconniies."

„ La fiiiance a cherché de plus en plus aéten*

dre les resfources qu'eiZes trouvait dans Texistence

de ces Corps. Indépendamment des taxes des ëta-

blissemens de communau'fés et de maitrises noix»

velles , en a cré^ , dans les communaute's, des

offices sous différentes déiiominacions., et on les a

obligéos de racheter ces offices, au moyen d'em-

pruiits qu'elles ont été autorisées h contracter, et

dont eiles ont payé les intéiêts. avec Ie produic

des gaines ou des droits qui leur ont e'té aliénés."

,, C'cst sans doute l'appat de ces moyens de fï«

rance, qui a prolongé 1' iHusion sur Ie pre'ju.lice im-

mense quel'existence des communautés causeal'in-

dustrie, et surl'atteinre qu'elle porte au droit naturel.

„ Cette illusioti a été portee chez quelques per-

sonnes jusqu'au point d' avancer , que Ie droit de

travailler étaii un droit rnyal , que Ie Prince pou-

vait ven dre , et que les sujets devalent aciieter,

—

Kous nous batons de rcjeter une pareille maxime.

Dieii en donnant k Thomme des besoins, en lui

rendant nécessaire la ressource du travail, a fait

du droit de travailler. Ia propriété de touthomme;

et cette propriété est la pretriière, la plus sacrée

et ia plus inprescriptibie de touteü,

„ Nqu3



,- ,« Nous regardons comme un des premiers <!e«

voirs de iiotre justice, et eomme un des actes leS

.plus dignes de notre bienfaisance, d'afFranchir nos

sujets de toures. les attcintes portéts a ce droit

jnaiie'nable de l'humaniie'; nous voiilons en cónse-

quence abroger ces institutions arbitraires , qui ne

j)ermetteiu pas a l'indigent de vivre de son tra-

vail; qui repoussent un sexe è qui sa foibliisse a

donné plus de besoins et moins de ress:)urccs, et

semblent, en les Condamnant a une mbère ii;évi-

Jable, séconder la séduction et la débauche; qui

éloignent rémulation et l'inidustrie , et rendent inu-

tiles lês talens de ceux que les circonstances ex»

cluent de t'entrée d'une communauté; qui privent

l'état et les arts de toutes les kimières que les

jC'trangers y apporteraient ; qui retardent les progrès

des arts par les difficulte's multipliécs qTie rencon-

tient les inventeurs , auxquels difFe'rentes coiümii-

niutés disputent Ie droit d'exécuter des découver-

tes qu'elles n'ont point faites ; qui , par les frais

imménscs que les artisans spat obliges de paycr

pour acquérir la facul.cé de travailler, par'^Ies ex-

actions de toute espècc qu'ils essuycnt, par Ie»

saisies multipliées pour de précendues contraven*

tions. par les dépenses et.dissipations detout^eiï-

le, par les proces interminables qu'occasionnent

'entre toutes ces communautés leurs prétentions

respectives sur l'etendue de leurs privileges exclii-

sifs, «urchargent l'industrie d'un iinpót énorme,

onéreux aux sujets, sans aucun fruit pour l'État;

qui , enfin , par la facilité qu'elles donnent aux

membres des communautés de se liguer eaire eax,

. ^tCEN.IV.D. 1. J/^A. P '
iï»
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'ii forcer les membres les plus pauvres a subir Ta

lollies riclies, deviennent un instrument de mono-

j)ole, et favorisent des manoeuvres dont Teff-jt est

'de hausser, au dessus de leurproporticn naturelle,

Tes denrées les plus nécessaires a la subsistince du

peuple. —
',, Nous ne serons point arrêtes dans eet acte de

justice , par Ia crainte qu'üne foule d'artisans n'u-

'sent de la libertercndue ii tous pour exercer des

mëriers qu'ils ignorent , et que Ie pcbüc nc soit

inondé d'ouvrages mal fabrique's ; la liberté n'a point

produit ces facheux effets dans les lieux ou elle's

'ès'i établie dcpuis longtems. Les ouvriers des faü-

bourgs Cl des autres lieüx privilegies né travaillent

j)as moins bien que ceux de 1' intérieur de Par's.

'^Tout Ie monde sait d'ailleurs cömbit-n la policc

'des juranJes , quant a ce qui concerne la perfec-

'tion des ouvrages, est i'Iusoire; et que tous les

"Dieuibres des communaute's é:ant po'-te's parTesprit

'du Corps è se sóutemr lés'uns les autres, un pai*-

'ticüiier qui se plaint se voit presque toujours con-

damne', et se lasse de poursuivre de tribunaux en

tribuuaux une justice plus dispendieuse que 1' ob-

*jct de sa plainte. /
....>-

* "„ICeux qui connaissént la marche du commerce',

savent aussi que teute cntrcprise importarite cfe

'trafic OU d'industrie, exige Ie con'cours de deuX

'èspèces d'hömniüs;" d'entrepreneurS' qüi font l'^s

'avances des matiérCs' premières," des usteasiles né-

'cessaires a chaque conimerce ;'ct de simples ou'-

"'vriers, qui travaillent pour Ie con.pte des premiers,

*jaoyëununi; ün salaire conveuu, Tellc est la ve'i*!-

*' ^
tabic



Üblé origine dé la distiiiction entre Ie§ entrepre%

heurs ou maitres , et les ouvrieis on compagnons,

laquelle est fomdée sur la nature des choses ,. eC

ne dépend point de l'institu.tion. arbitraire des jü-9

randes. Certaiuement , eeUx^ qui employent dan*

un commerce kurs capitaux^ ont Ie plus gran4?

intérêt a ne confier leur raatières qu'a de bons qu-
vriers : et ren ne doit pas craindre qu'ils en pren-»

nent au hazard de mauvais qui gateraient-la mar*

chandise et rébuteraient les acheteurs ; on doit

pre'suraer aüssi , que les entrepreneurs ne mettront

pas leur fortune dansufl commerce, qu'ils ne con-

nuitraient point assez pour.être en'état de choisit

Jes bons ouvriers , et de sujveiller leur travaiU

Nous ne craindrons donc point que la suppression

des appreiitissages , des comprignonages ejt des

chefs* d'oeuvre •, exposé Ie.public A étrc mal servii.

Nous ne craindrons pas non plus que l'affluence

subite d'une multitude d' ouvriers nouveaux ruine

les anciens , et occasionne au commerce une scr

cousse dangereuse. - '

„ Dans les lieux qu Ie commerce est Te plus

libre, Ie nombre des marghands et des ouvrieis de

tout genre esr'toujours liraité, et nécessairemen£

pfoportionne' aux besoins , c'est- è-dirc, ^ lacon-

sommation. Il ne passera point cctte proportioa

dans les.lieux oü.Ia liberte' sera rendue; aucuö

nouvel entrepreneur ne voudrait risquer sa fortune,

pn sacrifiant scs capitaux a un établissement, dont

Ie succes pourrait étre douteux, et oü il y aurait

a craindre Ia concurrence de tous les maltres actU'.



flleraent ^tablis, et jouissant de Tavantage d*un

commerce monte' et achalamle'.

„ Les maitres qui composent actuellement les

communautés , en perdant Ie privilege exclusif

qu i's ont comme vendeurs,gagnei-ont comme ache-

teurs a la suppression du privilege exclusif de tuu»

tes les autres communautés; les artisans y gagne-

TODt l'avaiitage de neplus dépendre, dan« la fabri-

cation de leurs ouvrages , des maitres de plusieuis

autres communautés, dont chacun réclamait lepré-

vilège de foiirnir quelques pièces indispens.ibks;

les marchaads y gagneront de pouvoir vendre tous

les assortimens accessoires a leur principal cora-

ine<-ce. Les uns et les autres y gagneront surtout,

de n être plus dans la dépendance des chefs et des

officiers de leur commuiiauté, de n'avoir plus a

leur payer des droics de visite fréquens, d'êtrc af-

fr- nchis d' une foule de conrributions ,
pour des

'dépcuses inutiles ou nuisibles , frais de cérémonie,

•de répas, d'assemblées, et de proces aussi frivo-

les par leur objet, que ruineux par leur raultipli-

jBité."

Men ral opgemerkt hebben, dat Merlin, bij

^ijne voorafgaande aanmerking , zich op het ge-

zag van onzen beroemden en schranderen Hol-

latidschen Staatsman J o h a n de W i 1 1 beriep.

De transche Memoires deJean de TF^itt Grand

'Pensiottuaire de la Hollande , zijn wel niet van

J. de Witt zelven , maar behelzen toch , buiten

twij-
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twijfel , zijne denkbeelden en grondregelen ram

algemeene en Hollandsclie regeerkuntle en Staats-

bestier. Immers, dat werkje is eene verkorte ver-

taling van de Aanwijzing der heilzame politië-

le gT'onclen en maximen van de republiek van

tloLland en IWestfriesland , welke , onder het

bewind van den Raadpensionaris, in i669>,iii

het licht verschenen , eene uitijreiding beheisde

ven het beruchte Interest van Holland , of Gron^

den van Hollands welvaren y aangewezen door

V. d. H. Amsterdanr 1662 ; welkboekje vóór den

druk door den Raadpensionaris zelven oyergezien,

.met twee merkwaardige Kapittels veirijkt , op

andere plaatsen besnoeid, en door hem zelf ten

druk bevorderd was. ( * ) lu dit boekje nu wordt,

Kap, x5, en 19, reeds gevonden, hetgeen breeder

uitgewerkt is in de Politieke gronden, l'^boekj

kap. 16 en 20 , » dat beslotene kornpagnien en

> Gildens voor Holland zeer schadelijk zijn;" en,:

» dat men de Handvyerken onvoorzigtiglijk be-

j> naauwt j" waarvan een gedeeit«, door Merlin,

uit defransche Memoires , is bijgebragt.— Hierbij

verdienen nu vooral in aanmerking te komen de

jpolitie^e Discoursen , handelende ; in zes on-

D 3 der-

(*) Zie de Voorrede voor de gemelde Aanwijzing dir

htUzame. politiekt gronden , en P, Paulut Ferklarin^ d«r

Jfait w/» Utncht^U, D. bl. 843—345.
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Verscheidene hoehen , van Steden , Landen , Oor-

logen , Kerken , Regeringen en Zeden , door

denzelfilen D. C. [de la Court) , die do V. D. H,

\van den Hove^ is van liet Interest van Flol-

land, in hetzelfde jaar 1662, ter zeiider plaatse

(Amsterdam , bij Jo. Ciiprianus van de Graclit)

in het licht gegeven : alwaar, in het eerste Bock,

het zesde Discours bepaaldelijk ten onderwerp

'heeft , dat hesloote Gildens den Steden zeer

schadelijk zijn j terwijl reeds in het allereerste

discours '.generale aanmerkingen en Invallende

^gedachten over het fonderan van een Stad , en

hoe men die zoude kunnen doen bloeijen , eene

merkwaardige redekaveiing , met verscheiden ster-

'ke uitdrukkingen , tegen de Gilden te vinden is;

Tan de' laatste schrijven wij hier slechts de tv/ee

volgende af:

y> Boven alle behoord men de koop- en hand-

'» werksluiden niet te beswaren, met de onkosten

"» van eenig Gilde , en te bepaalen , wat , met

'T) wien , en hoe veel werks zij zuilen hebben te

' y) doen , en höe veel jaaren 't Amt te leeren'^

j) dit houd ofte jaagt alle die konsten in landen

"^'^daar zij meer viijheids genieten , om die fe

"ij) iiSogen tot haar meeste profijt inventeeren er»

^ oeffenenP (Biadz, 5^

1^ Jilaar onder alle lasten zijn geen schadelikér
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» voor den Staat , dan die d'een onderdaan de»

» anderen qjicgt uit eigen baatzugt , nanientlik

j) door gemaakte Gildens, bepalende de leer-

» jaren ,
proeven , 't getal der knechten , ofte

}) bazen , ofte wel door dwang- keuren op

j» stolTen , konsten, ende visserijen, te maken,

» of wel eenigen liandei onder een besloote ge-

)) octrooijeerde Compagnie van Handelaais te

yi brengen." (Bladz, 19. üitg. 1662.)

Men zal in die Politieke Gronden , maar voor-

al in de polltisJpe Discoursen , al|e de argumen-

ten tegen de Gilden , alle waarmede dez,elve ver-

.dedigd worden , met de Avêerlegging deizelve , even

volledig bijgebragt en ontwikkeld vinden , als in

het aangehaalde frauscli bevelschrift van den bo»

roemden Turgot, of bij de nieuwste Schrijvers

van staathuishoudkunde. En ook hierom verdie-

»en die plaatsen in ons geheugen herroepen te

worden , als nieuwe blijken van de miskende ver-

diensten der Nederlanders— miskend , om dat

Juinne taal en letterkunde buiten af te weinig ge-

kend wordt ; — en als nieuwe voorbeelden , hoe

zij , door praktische opmerkmg , met hun een-

voudig , maar gezond , raensciienverstand , dus

langs een anderen, niet minveiligen , weg, reeds

veel vroeger daar gekomen waren , waarheen de

jtieuwe
,
groolendeels , altliaiiS bij defranscheEco-

J) k noniiiteiji.



•-( 55 );—

kotnisten, op redenering a priori gegionde leer

der nieuwere staathuistiouHkunde leidt (*).

Maar , wat meer is , onze Voorvaderen hadden

ook hunne leer ongevoelig voor een aanmeike-

lijk gedeelte in praktijk gehragt. Want, men

tnoge het , zoo men wil , met onze geleerde land-

genooten Wagenaar, Kluit en MeijerC^),

aan den aristokiatisclien geest van het Staats- en

Stedelijk bestuur toeschrijven, dat de Stads- re-

geringen , onder begunstiging der Staten zelf, de

Gilden van invloed op het bestuur beroofden , en

ze zeer kort-wiekten , en kort hielden : het is ze-

ker, dat de grofste misbruiken en nadeelen, die

men aan de Gilden te last hoort leggen , bij ons

,

(door wijze bepalingen
,
yoorgekomen of aigesne-

den waren.

De invloed der Gilden in Lands- of Sladsbe^

$tier) die veeltijds tpt opschuddingen en beroerten

aan-

'() Het is echter waar, dat reeds in 1614, op eene

Vergadering van de St»ten- Generaal iiiVrankrijk de Derdf

• Staat Qliers-État^ tegen deze instellingen opkwam. Zi»

Chaptal, definJ. franc- T. 2 3*3. sv.— ja Rundt
' getuigt en toont aan, dat reeds in de dertiende eeuw de

Duitsche Keizers zich alle moeite gaven om ze weer kwijt

te worden ; doch te vergeefs. Cru>i(is. d. gem, Deutsche

frfvairechts, § 468. E dit, 1806.

( § ) Esprit des 'I/tstit, Judida/rts , Tom. IV. ch. 4. E 1 I|i$
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aanleiding gaf, had opgehouden C*)j ^^ Gilden

wa^en geene regeringen meer in den Staat, maar

geheel ondergeschikt aan de Stedeh'jke Regerin-

gen en ontvingen van deze reglementen en beve*

len (§): het yereischte van poorteischap , was,

in de toenmalige maatschappelijke inrigting, na-

tuurlijk
; doch , jaren lang te voren poorter ge-

weest te zijn, wierd doorgaans niet vereischt(+);

het getal der vereischte leerjaren was doorgaans

niet bovenmatig hoog bepaald (4-); de intrede

gelden niet zeer hoog gesteld (**) ; ,en ook niet ver-

boden, dat een knecht niet zoude mogen trou-

Ijren ; noch het aantal bepaald van hun , die slechts

tot het gilde zouden worden toegelaten j noch ,

aan den gnderen kant , het aantal knechten be--

paald, boven welke een baas niet zoude mogen
hebben, om niet al te veel nering, ten koste zij-

ner medebroeders , tot zich te trekken ; en niet

slechts de vrije jaar-markten , maar doorgaans wa-
ren ook de yrije week-markten , waarop buiteii

de Stad gemaakte goederen vrijelijk mogen uit-

I> 5 gestald

' (•) Zie boven bl«dz. »5.

C5> Zie boven bladz. a?. aam. (jt>

*^''

Ct) Boven bladz. i6. aant. (*)

(I) Boven bladz: i6. aant. (c).

i**) BovQH bladz. 30. aant. (O
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gestald en rotiJgevent worden , toRgftlatcn ; ter-

wijl ook doorgaans tegen de te groole veiteeringen

der Overlieden, en voorde goede aanwending der

jbijeengebragte geiden , zorg gedragen was. (^*)

Men vergelijke hier de klagten en beschuldi-

gingen tegen ds fransclie gilden in het aangehaald

bevelschrift van Lodcwijk XV Len bij S i sm o n d i,

S a ij , C h a p t a 1 (de rj/iduslrie Francaise 3 Part.

cli. 5—1 o} • en , tegen de Duitsche , bij Za hn Po^

litia tnunicipalis , L. 3. c. 8, M e v i u s adJus Lu^

hec. L. IV. Tit. i3. art. 3. Addit. en bij Ui 11 er

Trad. Juridicopolit. de Ahuslhus qui ïn Ger-

Tnania nostra iii collegiis vïgent opificum, TuB.

1729, q° enz. en nog veel later, bij v. Soden,

Natio7ud - öcononüe , 4 Th. enz.— Het onder-^

scheid is zoo groot, dat de geleerde Zahn, 1. c.

n. 1 7. schreef » in JJorentisslmis emporlis , ut

3) in Belgio , collegia opiftcum non esse intro~

ductUy^ en in Engeland, in 1669 de Hollandsche

vrijheid van neering, tegen het aldaar bestaande

bedwang, ingeroepen werd (-[-) ; even gelijk thans

Sismondi p. 290 en anderen zich op Engeland

beroepen, tenbetooge, dat vrije werkzaaml^id

Toor de handwerken meest bevorderlijk, en de

() Zie boven bladj. 23 aant. s.

C t ) S a ij Prine. d'Ecoa $oUt, U I. cl». tf^ >



"GJWt^dwang onnut is ; ofschoon de CiMnn in En^
•geland no^ bestaan , en zelfs niet zonder allen

'Staatkundigen invloed zijn.

I Met dit al, is het niet geheel te ontkennen-,

dat ook bij onze Gilden, somwijlen, misbruiken

-^plaats badden , of gereedelijk dreigden in te slui-

'pen ; en dat de schadelijke gevolgen van deze af-

sluitingen en bepalingen zich ook somtijds dedea

ondervinden.

Reeds in de veertiende eeuw, 4oen de Gilden

of lichamen van beden van één bedrijfonder hunne

Dekens of Overheden (Capiteinen) zich in Holland

'onder Grafelijke vergunning eerst begonden te

vormen
,
gaf dit aanleiding , om , door gezamen-

lijke afspraak, den prijs der waren hooger te stel-

len en te houden , en op andere wijzen de bur-

geren, die walden of arbeid vereischten, te druk^

ien : waartegen onze oudste regtsgeleerde eö

staatkundige Schrijver Phil. a Lejdis de Over-

heden en Regters waarschuwt ; welke lüj ver-

maant, om, zelfs niet door de grafelijke Oc-

trooijen van bevestiging der Gilden, die mis^

bruiken voor toegelaten te houden, (deCuraRel^
'publica cas. XXXVII. p. 116 sq.)

\

De klagten in de Politieke Discoursen heeft

'pfien in de boven aangehaalde plaatsen gezien;



«n, hoezcrrdieScIirijver weinig bijzondere yoor-

lieeWen aanhaalt , kan men niet twijfelen , of hij

was der zake kundig, en sprak uit oadervinding»

Een paar voorbeelden , dat , om 't getal der leden

.Yan het Gilde , kleiner , en dus Toor de leden

grootere winsten te behouden , de leertijd veel

langer dan ze behoefde gesteld werd , vermeldt

hij nabij 't einde van het 6^ Discours; maar de

menigvuldige oidonnantiën van verbod en redres

in de Handvesten vari Amsterdam enz. bewijzen

genoegzaam de misbruiken of aanmatigingen , die

plaats hadden. Voorbeelden, dat men, om de

nering en derzelver voordeelen meer eenparig

te doen zijn, het aantal knechten , waarmede een

baas werken mogt , traclite te beperken , leveren

de Amsterdamsche Handvesten op ( * )
,— proces-

sen tusschen de Schippers - gilden van verschil-

lende plaatsen komen veelmalen voor in de Hand-

vesten en privilegiën van Haarlem enz.
( ^ )— d»

on-

(•) Derde Stuk (Hoedemakers No. 5,) bl. 1263 ond. aaa

en bl. 1464.— doch vergel. No; 13 — Zoo ook de Lakenba*

reiders, bladz. 1345.^. art. V. Vergel. bl. 1348. *. n. 3. doch

wederom bl. 1349. er. nr. 7. art. IV. zoo ook de Kleermaker»

Handv. bl. 1405, doch dit afgeschaft in 1655. aldaar bl. 1307,

De Mandemakers , bl. 1375 b*

(S) De Amsterdamsche Tinnegieters tegen de Bofkverkoo»

fsrs over Haarkiasche cioaea iaktkokerj, Handv. 3e. 3V
bl. ii7H
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onTcosten om tot het Gilde toegelaten te worclea i

konden een wezenlijk bezwaar maken , en be-

kwame lieden verhinderen, om een eigen bedrijf

aan te vangen , wanneer die
,
gelijk te Amsterdam

bij enkeide Gilden van ƒ 5o, tot/ loo. en fi'j5.

ja / 260. heliepen (-|-) — het moest ook, naair

niij dunkt , tot vernedering van de kunsten ea

Beringen zelve strekken j wanneer men , b. v. zel&

te Amsterdam , de wijnkoopers met de tapper*

en kuipers— de Chirurgijns met de paruikma-»

kers en haarsnijders : ja , te voren ,,ook met stillet-

jes -makers, klompemakers, leestemakers en

schaatsemakers ; -^ de beeldhouwers en scliilders

,

en , te voren , ook de boekverkoopers
,
plaatsnij-

ders en boekbinders, met de glazemakeis , bor«

duurwerkers en kofFermakers , » mitsgadeis allen

D andere , die haar met het penseel , borstel ofmet-

» ter verwe geneereij"— in één Gilde vereenigd

2ag(*):— maai' het moest, voorzeker, tot na-^-

deel

4>I. 1371. b. n. 14. en men vindt verder in de gemelde or-

donnantièn vele melding van hangende of gewezen proces-

sen der Gilden onderling.

( t ) K oekcbakkers - gilde , Fervolg der Hatidv. of 5e. Si.

-bl. 90. b.— Chirurgijns -gilde, Handv. 3e. st. bl. 124a. b.

Zie eenige andere voorbeelden van hooge intréegelden , bo-

ven aant. o bl. 20.

<*) Handv. 3e. st. bl. 1483. 1484. j° 1480. b. III. bl. 1239,

|»43 > eo 4310.— bl. 136Ó , 1368 , i3.:i.Zie ook bL 1374. a 3<»i
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^ee! der schoone en vrije kunsEeti strclclcen , wati-^

Deer aldaar uitdiukkelijk geboden woidt , dat

geen scbdder zijn handwerk zoude mogen exer-

ceren of doen , nocli ook in 't Gilde mogen ko-

paen , ten zij eerst Burger en Poorter der Stad

zijnde :-r ja , wanneer aldaar nog in den jare lySö.

©p nieuw bevolen wierd: f) dat niemand, wie hij

3) zij , vermogen zal , eenig gemaakt Beeldhou-

JD wers werk binnen de Stad of jurisdictie vaa

3> dien te brengen, om hetzelve te. verkoppen,

» (uifgczonderd alleen op de drie vrije jaarmarkr

^ ten), op de vcrbemte van al hetzelve, en daar

po en boven vervallen te zijn , ia cene boqte vwa

y> vijfentwintig guldens ten behoeve van hel St,

» Lucas -gilde , te verbeuren zoo menigmalei)

3» als ter contiarie zoude zijn gedaan. (*)" »

Hoe zeer ook in de daad de reglementen dqr

Gilden, door het afweren van nieuwe , jf.elfs voor-

deeliger , wijzen van fabricering , de ontwikkeling

en aanwending der industrie scliaden moesten , be-

"wijst onder anderen het treffend voorbeeld', .
biji-

gebragt door den Iloogl. Uilkens, in zijn TecJiru

Handboek, S^- d, bl. 92. (uitgegeven door de

Mafife-

(^*) lJfM(l'v. -van' AmUcrdam j,z St. bl. x'^Gfi n. en bl.t3.~4

no 31.— Zoo wierden ook, te Leijdcn, in 't Jaar 1775, de

Leesbibliotheken verboden, om den Boekhandel te begiói-

stigen, zie -B-od al N ij e nU u i s , Dhs. -p. 365.— t . *
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Jlaatscliappij tot Nut van *t Algemeetl , Amsl.

1819) hoe een belangrijke tak van industrie, door

tegenstand van een Gilde onder een zwak b(j>*

stuur, voor Leiden verloren, en naar Utrecht is

overgegaan. .,
, ,

Ik spreek niet van den onbillijken dwang ora

neringen en iabrijken alleen binnen de bemuurdo

Steden te hebben, en het geheele platte land aan

derzelver monopolie cijnsbaar te maken — De
Sclirijver Aet politieke Discoursen i^-B. i^-Disc.

(bL 4), ofschoon hij geheel, meer op belang dan

op billijkheid, en meer op de Steden dan op den

Staat ziet, stelt dit voor als iets dat geheel alzoo

behoorde. Het bhjkt echter , dat onze oudste Staats-

man het onbillijke en schadelijke '-er van doorzag,

len ;tragtte te keer: te gaan, (*) én dat Keis^

JCarel V. het niet dan bezwaarhjk „ en, welligj^

met eigen weerzin , toestond en döörzettede
( ^ )

:

maar wie kan berekenen , hoezeer , terwijl h^t

belang des Koophandels verhinderde het verbod*.

'iStelsel volkomen vast te houden , de fabrijken

op het platte land van Utrecht , Gelderland en
••'

-

Over-

( * ) P h i 1. k Le ij d i s , Cas. XLII. p 135 — CKij sciiijnt

i^ar te bedoelen het pnVilegie in .1351 aa"!]. de Stad Leiden

;
verleend, te vinden bij Mieris, ChatUr-boek, lil. D,
bl. 807 )

-
-

, C§) Een merkwaardig stuk hier ever is in de 7/<7»ii'.

ylm tlaadioi^ bl.i4i, 242.



•Overijssel en Staats -Brahand , de provinciaal

Hollandsclie industrie en Stedelijke nering en wel-

Taait tot afbreuk en schade gestrekt Lebben?

»9^^))««i

DERDE kOOFDSTUK.

> Moet het gebrek aan welpaart en de

y> neringloosheid j waarover thans zoo

' » algemeen geklaagd wordt , ook
^

7> grootendeels aan de afschaffing 40

» dezer inrichtingen worden

» toegekend ?" •

jP^" einde dit gewigtig onderwerp geregeld em

duidelijk en zoo veel mogelijk volledig te be-

handelen , zullen wij , zoo beknopt wij kunnen p

opgeven

:

I. De nadeelige gevolgen van de afschaffing

der Gilden.

' II. Hoe derzelver tegenpartij de zaak \>^

schouwt , en de klagtcn beantwoordt.

III. Welk ) na naauwkeurig vergelijken en

onpartijdig overwegen , in dezen ons oordepl

zijn 20U.
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I.

De nadeelige gevolgen zi"jn , natuurlijk , het op^
liouden

,— en het plaatsgrijpen van het tegenover-

gestelde,— van de voordeelen der Güden , die,

naar het stelsel van de verdedigers der Gilden ,

door ons in het eerste Hoofdstuk reeds zijn voor-

gedragen.

In het opgeven dezer nadeelen zuHen w^ dezelf-

de orde volgen , waarin wij, aldaar, de vooideelea

dier inrigtingen onderscheiden hadden. Derhalve:

» A. In dé eerste plaats , en wel voornamelijk, lijdt

hier onder de gcheele klasse der handwerk- ofne^
ringdoende bm^g^rs

, die een aanmerkelijk gedeelte

der hurgermaalschappij uitmaakt— De noodzaak
en waarhorg houdt op van de hehoorlijke onderge-
schiktheid en hedwang der leerlingen en knechten.

Kundoor lijden zij zelven in velerlei opzigten;

alzoo hunne zedelijke en verstandelijke opvoeding

en behoorlijke voorbereiding tot hun beroep ver-

waarloosd worden
, en zij daarna, op hunne beurt,

dezelfde onaangenaamheden van hunne knechten
en leerlingen te lijden hebben. Men begeeft zich

nu, zonder behoorlijke voorbereiding en bekwaam-
beid

, althans zonder openlijk blijk en erkenning
Tan dezelve

, lot het uitoefenen van zijn bedrijf : ,

«.GBN.IV.D. Irfi^^. E l^
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liet grootcr getal der uitoefcnaarS, de mindere be-

kwaamheid van velen , de viije mededinging van

elders wonende werklieden oi Fal}rikanten , dom-

pelen velen in armoede , en brengen licn in dien toe-

Stand , dien wij reeds in het eei-ste llooJilstuk ge-

jsclietst hebben : — en dan vinden zij zicli versto-

ken van den Jiijzondei-en onderstand , dien de

fondsen van hun lichaam , waartoe de Loden zelven

luede bij gedragen hadden , weleer opleverden.

^ . » B. Het puhlieJi verliest de waar!;prg , van

kundige wci klieden te vinden , en van goede ])e-

iiandeling, welken de gilde - inrigtingcu mede-

liragten , en vindt zich bezwaard meteene menigte

Van behoeft igen , uit die kla.'sen, die te voren,

"Wel veiTe van zoodanig bezwaar aan te brengen

,

Zélve den achtininvaaidi"en raiddelstand , den wa-

ten steun der ]\ïaatschapj)ij y hielpea uitmaken.

* »'G. Daar eene aanmerkelijke klasse der Inge-

zetenen (A), en, in de gevolgen, liet algemeen

der bijzondere Inirgeren lijdt ,(B), daar lijdt dé

Staat.'— dezelve lijdfvoorts , wanneer de Fabrijk-

étêden verarmen en vervallen ; wanneei" denaliona-

hï nijverheid door de vreemde onderdrukt wordt;

terwijl ook. eindelijk, door het aliicliafren ol' ver-

5ïYaai'ioozeq der leglenierilen op het iabriccrcn ;

Jt-u . *le



cTe deugd onzer waren in den Kooplrandel , êg

dus ons crediet buitenlands , vermindert

)) Zoo heeft men dan ook in Fi'ankiijk , ondanks

de wijsgerige deduclie van T u rg o t (boven Hoofd-J

stuk II.) terstond van zijnt^n maatregel moeten af-*'

laten. Men ziel den noodlottigen toesfand derEn-''"

gelsche Fabriekaibeiders , en bet gevaar , waannede'

de gebecie Staat liiernit bedieigd wordt. Men ver-'

neemt de stemmen, die zich in Duitscbiand tegen'"

Iret alscbaffen der Gilden, (ofschoon eene liervor--

ming derzelve toegevende) verbefïki. Men ziet/

eindelijk , en men gevoelt , de rieringlooslieid en

de uitbreiding der armoede in ons Vaderland ,

waardoor bet acbtingwaardig Genootschap zich tot'

«teze Prijsvrage genoopt heelt gevonden."—

Ik ge'oof kier ter goeder trouw te hebben op-4

genomen het wezenlijke der bezwaren , door Dr,'

Rau, den Graaf von Soden, den beer Bode!

K i) e n 11u i s , of anderen ( * ) , tegen de afsctiaffing

E 2 der'

' ^ * ) Dr.' K. H. R. a u , in zijne beantwoording der Prgs»

'

vrage , door dj Koninkl,. Maatschappij van VVetenscIiappen te,

Göttingcnh\) herhaling voorgesteld : ,, Hoe kunnen de iiadee-

Itge gevolgen van de afschaffing der Gilden voorgekomen of

verminderd worden?"— ook aangehaald inde Verhand.vao
d^n heer- Code.I N Bodel Nijenhuis Dhs. p. 328,
329. (in zijjie § 3..waartoe hij aldaar v.'rwijst, draagt h^'
gecn> nadere argumenten voor) Gr. von Soden NalionaU

«5rö/7ö7«/fi, voornamelijk VI. Th. f.20($s 207. 'Voorts Jac^Jm*
Fölit2, t^c.
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3er Gilden itigebragt , zoo yer dezelve op onf

land toepasselijk waren , of mij toeschenen in

aanmerking te' kunnen komen. Want , het geen

pienbij de Diiitsche Schrijvers rindt, over den in-

vloed dier afschaffing op het rondreizen der hand-

"vverksgezellen , is niet toepasselijk op dit land

,

alwaar dat algemeen gebruik en vereischte niet be-

stond. (*)— Hetgeen Sismondi (L. IV. Ch.io,)

zegt van het nadeel der afschaffing , » dat nu de

Ambachtskncchtcn vóór hun 25^* jaar kunnen trou-

wen ; en , bij het minder beperkt vooruitzigt van

hunne kinderen te plaatsen , 'er meerdere voort-

brengen dan zij behoorlijk kunnen vestigen 5 ter-

wijl de in Gilden afgeperkte huisvaders , (volgens

hem ,) zorge droegen van zulks niet te doen ,"—

hetgeen hij regt goed schijnt te keuren — is ook

weinig toepaeselijk bij ons. Want het fiansch be-

letsel, om beneden de 25 jaren in een Gilde te

tunnetf'komen , bestond bij ons niet ; terwijl het

daarentegen niet zoo ongewoon , maar zeer gewoon

was, dat een handwerksknecht zich in het huwelijk

begaf: en ik geloof niet, dat die huiSvaderlijke

voorzorg (dat finire nuinerum liberorum^ door

., Ta-

tl .

, (*) Het bestond als gebruik, niet al;: vereischte raar'

't schijnt, ook in F'iankiijk : doeh de kundige Chaptal'
htcft nicis daarmede op. D» l'Industrie franc. Part, 3,

fjb^ 7» iu Comjiagnoncige,
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Tacitus [de Blorib. German.) in zijn tijdme^é

genoemd onder de bijzonderheden van Romeinschö

overbeschaving of zedebedeif , waarvan de Gernia-i

nen toen nog vrrj waren) bij onze brave, eenvou-'

dige , en op Gods vaderlijke voorzorg vertrouwen-

de, burgerlijke huisvaders nog was doorgedron-

gen : Maar ook , wat 'er voor het oveiige van de

beruchte leer van Malthus al of niet moge zijn,

ik kan met wensdien , dat die goddeiooze ea

zedelooze voorzorg onder ons aangenomen worde.

Ik heb ook eindelijk, het staalkundig heil , dat som-

mige in de Gdden stellen , ais tegenwigt en waar-

borg tegen , de Aristocratische aanmatigingen dec

regeringen , onaangeroerd gelaten : deels om dat te-'i

gen de goede zijde dezer bijzonderheid , eene welligt

nog meer gewigtige kwade zijde overslaat ( *
)

;

deels om dat , gelijk ik te voren aanmerkte

,

deze invloed in ons Vaderland reeds veel vroegen

had opgehouden, en aldus derzelver herstel bij.

de vraag over de herstelling der Gilde - vereeni-

gingen , bijzonder ook iDij deze vraag des Genoot-

schaps , wel niet bedoeld wordt.

II.

De tegenpartij in dit geschil, kan noch Aé.

E 3 voor-?,

^"^ Zie zelfs den Heer Bo del Diss. pag. 413,



Voorspelde nadeelige gevolgen van de afschaffing

der Gilden , noch de gevoi^trekking uit de aan-

geliaalde daadzaken , tot lieistel der Gilden , toe-

laten. Zij stelt gedeeltelijk andeie daadzaken te-

gen over de aangevoerde , en vervult het ander»

door redenering.

^ Ook hier moet men zich vooraf te binnen

trengen de redenen tegen de Gilden , volgen* dit

steizel in ons tweede Hoofdstuk bijgebragt :
—

>

hierop vervolgt mén ongeveer aldus :

3» Het afschafFen van den gildedwang heeft de

tniddelen van bestaan vermeerderd , en , voor een

ieder die zich veitrouwde, het gemak lijker ge-*

maakt zich te plaatsen , of, zoo hij zich verkeerd

geplaatst gevoelde , zich tot een ander bedrijf te

tegeven. De afhaiikelijkheid des leerlings van'

den meester , en de vast bepaalde leerjaren , had-

den ook hare nadeeligé zijde : de leerjongen werd

tot allerlei huiswerk , in plaats van in het ambacht,

gebruikt ; en bij , zoo wel als de knechten , be-

vlijtigden zich niet om te leeren , daar zij toet»

hun lijd uit moesten dienen. De proef was meest-

al guichelspel geworden , of gaf aanleiding tot

hatelijke partijdigheid j en strekte , met de on-

kosten , die vereischt weiden om het Gilde te

I^innen, tot afwering en beperking der industrie ,

m
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en van de middelen van bestaan. DevermeerdffV

ring van deze , en de teruggegeven vrijheid aan da
Industrie , kan geeue veimjudering van wolvaart

ten gevolge Iiebben. De vrijgestelde mededinging

door algemeene toelating , lan sommigen onaan-i.

genaam en schadelijk vallen , dielumne medebm--

gers als 't ware aan zich schallingphglig hadden,

en eene soort van monopolie uitoefenden ; zij iicb-

ben geen regt , zich over het ojjh.ouden daarvan te

beklagen—
, even min, als zij, tevoren, een'vau

Luiten inkomenden konden weeren, of als iemand

zich met regt beklagen kon, in die A-<nkken, waar
geene gildevereeniging was. Zij kuRnen evenmin

de Maatschappij vergen , hun op den duur een be-?

staan te verzekeren, als, aan den anderen kant,

hij , die zijn baas te vj öeg ontloopen is , en zon-^

dev kalanten , of middelen om die te vokloen en

te behouden en nieuwe te trekken , een eigen

neiing of ambacht begint, en daarin verdriet en
schade vindt, de Maatschappij beschuldigen kan
of zal , die hem zijue industrie vrijgelaten , en
hem niet vooraf, als 't ware , onder cuiatcie gesteld

beeft.— Het kan zijn, dat die meerdere mededin-»

ging de prijzen vallen doet , en de winsten ver-i»

mindert, en er, door sommigen, kuoeiwerk ge*
leverd wordt tegen een knoeiprijs, waarbij eené

«iddijke burgerhuishouding aiet bestaan kaat

Ei is



tfe genen , die verkiezen zich hiej van te bedienen

,

cn geen duurder weik betalen kunnen , moet

men ook hierin hunne vrijheid laten, gehjk dit

b. v. met de winkelwaren wel geschieden moet

,

•l heelt men een klein- kramers gilde ; — ande-

ren hebben 't zich zeiven te wijten, dat zij hunne

gierigheid hunne w-ijsheid hebben laten bedriegen

;

zij mogen voor zich zelven in 't vervolg voor-

zichtiger zijn ; maar dit geeft geene reden om de

industrie aan banden te willen leggen.— ]s het

gevolg van de vrijgestelde concurrentie, gehjk

het doorgaans is, dat de prijzen der waren of

Tan den arbeid dalen , en is dit onaangenaam en

schadelijk voor de voormalige monopolisten, zoo

is het voordeel voor liet algemeen : het is toch

het gros der verbruikers , en niet het kleiner ge-

tal der leveranciers , op wier begunstiging de Re-

gering moet bedacht zijn. Men zegge hier tegen

niet : » dat die lieden te zaam genomen , ook een

y> aanzienlijk getal uitmaken , bij wier welvaart

» de Staat zelf", en dus elk ander burger belang

> heeft." Dit bewijst te veel : want al het geen

de bijzondere burger meer betaalt, dan hij bij

rije mededinging zoude behoeven te doen ,

is toch , als liet ware , eene schatting op hem ge-

legd , om dit gedeelte zijner medeburgers een

Hiimer bestaan te verschailen , en ontneemt hera,
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loo veel van het zijne , dat hij tot kapitaal oftot

andere geneugten , welke wederom de industrie

«ouden bevorderen , had kunnen aanwenden : —
en men kon daartegen met meer reden aanvoeren ,

dat die voormaligen in hun bedrijf bevoorregten ,

xelven , ten opzigte van al het andere , tot het gros

der verbruikers behooren , en dus aldaar mede

het genot van de gegevene ruimte en vrijheid

hebben. (-|-) — Hoe jammerlijk ook Franhj-ijh

sedert 1789 geleden hebbe, door de wonden der

omwenteling van binnen , een moorddadigen oor-

log naar buiten , en onder den ijzeren schepter

vanhetdespotismus, is echter deszelfs handwerks-

stand in dezellde, of nog grooter evenredigheid

toegenomen, als deszelfs gelieele bevolking se-?

dert dat tijdstip, en heeft de industrie in het

fabriekwezen aldaar veibazende vorderingen ge-

maakt, die voornamelijk aan de afschaffing der

Gilden en de volkomene \rijheid van ontwikke-

ling en aanmoediging der nijverheid worden toe-

geschreven. ($) De vermeerdering der Armen

E 5 komt

<t) Say, Catech. Polit. Ch. 21.

(S) Chaptal, IV. Part. Ch. 8: ,, Il faut qtie Ie regime

êe la liberti soit hien favorcble h P industrie , ptihque , au mi"'

ïieu des évéiiemens qui paroissoient devoir en étouffcr tous les-

^fmUf on Vti vut s'etendre f se^crfictionncr et prosferer &c.^*

ÖO...
_ ^



komt niet zoo zeer door het TermeerJerd aantal

werklieden , als door de vermindering van nering

,

wegens de vermindering der middelen om iets te

laten verdienen : de verliezen namelijk aan Kapita-

len en inkomsten , door onze natie sedert de laatste

veertig jaren (het tijdpunt van den Engelschen oor-

log) bij aanhoudenl.eid geleden. De voorzorg, die

de Gilden droegen voor hunne verarmende me-

deleden
,
gehjk ze meer een bijkomend goed ge-

volg, dan mede- doel dier vereenigingen was (
*

)

;

zoo kon die ook vervuld worden , en wordt dit

grootendeels , door Bassen , door VVeduwebeur-

zen , door Spaarbanken enz.

)) En waar uit wierd die onderstand gegeven ?

Immers uit de Gildekas, Maar , hoe wierd die

zamengebragt ? door bijdragen van de aankome--

liniïcn en van de leden !— Strekte die kas alleen

voor de gezegde bedeeling ? Neen , ook voor ^/-«c-

tementen (het zij in geld , het zij in natura—).

Derhalve waren het gedeeltelijk de leden van het

Gilde zelf, die elkander op die wijze ondersteun-

den
,

De schftone plaats verdient geheel nagelezen te worden r—
en Mevr. van Stael, bij hem aangehaald, „ Ccnllla-

Sttppyession des matirises, desjurandcs , de toutes les séries imposia

^ rindustrie , qu''il faut attrtbuer Vaccroisseement des manufae-%.

tures et Vesprit d''entreprise qui s^est montré de touicsparis &<l,*^.

Considsrations sur la Revolution Franc. P^rt, |, ^
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d^n ; en li] liadden bovendien nog liet Ledrag dei

onkosten van die verdere uitgaven op te brengen;

^ij moesten trachten , dit , ten gevolge van bun

monopolie , van het algemeen weer in te palmen

;

maar in allen dezen moest door de verscliiüenda

omstandigluiden van elk Gilde eene gestadige on-

gelijkheid plaats hebben. Kon dan niet hetzelide

nut gemakiijker, eenpariger, billijker en zuini-»

ger bereikt worden, door een verstandig inge-

rigt en krachtig werkend plaatselijk Armbestuur?

3)De moeilijke en ingewikkelde vragen , nopens

het belang der Steden bij de Gilden, en van den

Staat bij den bloei der Steden , behoeven ons hier

tiiet op te houden : om dat i°, het niet schijnt

tot voordeel der Steden te kunnen zijn , indien

het leven in dezelve , door het herstel der Gilden,

nog kostbaarder gemaakt, en de vrijheid der

inwoners nog meer beperkt wordt* enr 2®, de aard

onzer tegenwoordige Staatsinrigting niet wel meer

toelaat , het platte land
,
(door Edelen en Eigen-

erfden in de Statenvergaderingen vertegenwoor-

digd,) aan de Steden, als te voren, cijnsbaar te

houden ; terwijl , 5**. de invoer van elders binnen-

lands gemaakte goederen even min kunnende ge-^''

Weerd worden, hier door het grootste deel van

^ belang, dat de fabriekstedea bij het hersteP

^^•'
d«r
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fier Gilden meenen te hebben , reeds moet ver-

Jbren gaan,

» Men klaagt over het algemeen over de Vent-

jagerij , of het te koop aanbieden en als opdrin-

gen der waren , door rondreizende vreemde Koop-

lieden, ofCommissionairs van Fabrieken. Dit stuk

vereischt misschien nog een rijper onderzoek , dan

het oppervlakkig wel schijnt. Doch indien de

Overheid meent , dat deze wijze van debiet groo-

ter schade toebrengt aan die klassen van fabri-

keurs of winkeliers , dan voordeel aan de inge-

zetenen in het algemeen , zoo is dezelve zeer wel

te verliieden en tegen te gaan, zonder het herstel

der gildevereenigingen. Het vermeende nadeel

der Ventjagerij levert dus geene reden tot dat

terstel op.

y> Het afizonderings- en verbods- stelsel vaa

Staathuishouding omtrent Koopliandel en Finan-

tiën , indien men daarin meent het heil of het be-

houd voor de binnenlandsche industrie, en dus

het ware Staatsbelang te vinden , is zeer wel

te hebben , buiten de Gilden, en brengt dus

derzelver herstel niet noodwendig met zich. Eene

andere vraag is , of de Gilden met eenig effect ^

§0. zonder dsA luea zich bioQt stelt aan het ver«
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Wgt rat! TerwartJe denk}>ee!den en onzamenban-

geiide maatraden, te hebben ziin, buiten het

isolerings- en prohibitief sijstema ? En men zal

gevoelen , dat boe naauwer deze zaroenhaug is,

hoe ongunstiger, ingevolge de bijkans eenparige

theorie der Sdunjvers, die thans meer en meer
bij het verhcht publiek ingang vindt , en niet na-

laten kan op eene of andere \MJze over de voor-

oordeeJen , de schroomvalligbeid of het oogenbHk-
Üjk belang der Eewindvoerdei^ te zegepralen (*),

boé ongunstiger, zeg ik, met den toestand van
dat algemeen sijstema van Staatsbestier, ook de
kans van het becstel der Gilden worden moet,

J> Ec^lementen tot goede fabrikagie zijn evea
leerl^staanbaar, en een toevoorzigt op derzelver

toming ev£n medelijk , buiten gildevertieniging;

tmvijl het gildewezen niet noodzatelijk" bijzoL
nadere voorschriften ofreglementen van bewerkin»
ten gevolge heeft Het is dus om niet onJiiU^k te*

ign, en in betvoorded van Let gildewezen zelve,

dat \KÏ) van dit vttaagstuk , dat over de regle-

menten, hoe zeer het Jaarmede vcrknoditscliijne,^

«a er doorgaans mede in veiband gebragt woidt
,*

Ct) [Dit w-ïerd geschreren vóór het d<-creteren van het
aieove, op ds beginskc van vrijen kocphaadel en invoer
grgroad beüjiïcg- «eisei ia ifiic, ca £.idj d^ziulvt liuas
»•§ vccl sterker

J



geliebl afscljeidon. Want lioe n.'ianwcr die za-

Hienhang , lioe oiigunsliger wederom, inj^cvolge

de tiians eenparige denkwijze van fahrikanten t'

kooplieden en sclnijveis over dat vraagstuk, de

gevolgtrekking voor de Gilden worden zou. (*)

' 3)Men besluit daTi met den te voren aangebaaidcn

fiansclien Sciirijver : » Moinsonfera de loispour

>» l'agi iculture et pour les manufactures , et plus

» elles prospéicront. La senle loi qui leur con-

» vienne estcelle delaliberté sans rest rietton pour ^

ü toutes les cultures et lesfabi-irations . On ne

7> peut pas douter que les succes rapides de toutes

» -nos manaiactures ne soient dus en partie a

2> l'affiancliissiment de toutes ces entraves. Une

3» experience aussi décisive , leur intérêt et celui

3) des consomn:ateurs , exigent que l'aboiition des

3D maitriscs et jnrandes , des apprentissagcs et des,

» inspecteurs , soit maintenue" (.^ ) ; en met de

tiesiissende stem van Chaptal (Tom. ll.p. 3'i5.)

» Lais-

-C*) Say, Traite iFeconomie politique , L. 1. CIi i" , en ,

Chaptal de VinduUr.-franc. lil. Pare. Ch. 5. suiv. Examen

des Principes öfc. IV. Part. Ch. 17.

(§) Exaif.tn\,fLC. p. 309. [Zoo ook de nieuwste Fransche

Schrijver over' Staathuishoudkunde , en die niet partijdig

ia voor de nieuwe fijsfemaas , Ganii.h, in de vernieuwde

tfitgave van zijn werk ïfs.? systbmes d'économte pólitique , Paris

iSai. L y. Ch. 6, alwaar hij eene vernuftig? vertclijkingf'

hfeeft van de Gilden met gepriviligiëcrde Maalschappijên va/t'

huophandel. j
-
*
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3) Laissons donc une entière liberté au commerci

» et a 1'indusbie
;

qu'il soit permis a diacuïi

>> d'exercer une profession de la maniere qui lui

* paroït Ie plus utile; rp'il lui suffise d'en fairfe

» ia déclaration a Tautonté locale, qui inscrir^

» son nom
,
prénom et pi ofession sur scs regis-

» tres: sa conduite, son intelligcnce et Ie con-»

» soramateur décideront ensuite de son sort,*'—

III.

riet valt mij mocijelijk, tusscfien deze twe«

gevoelens en leerstelsels, zoo wel in theorie als

m aanhaling van ondervinding tegen elkander

strijdig, beide door achtingv^'^aardige lieden te*

goeder trouwe vooigestaan , voor mij zelve t»

beslissen.

Ik 'kan ook weinig hoop voeden, mijnen Le-^

zer te zullen overtuigen : daar zuiks bezwaarlrfc

gelukt in zaken van het dagcÜjksch leven, vati

algemeen belang en overdenking en gesprek , al-

waar elk doorgaans reeds zijne mcening gevormd
beeft, welke met zijne geheele wijze van denkeq

en aanschouwen te zamenhangt : en te mindqr
kan ik dit uitwerksel verwachten, daar ik, om
dit sluk niet tot eene oiJjehoorlij keiengte tedoea
uitdijen, de stelselen en gTonden van beide zij-i

dea



,^en, slechts zeer oppervlakklcr, en ontbloot ra*

deizelver voikoineiie ontwik keiin<^ heb kunnen

Toorsteilen ; waardoor elk derzelvc zoo veel in

ware kracht van redeneiing verloien lieeft , als

de voordraj^t meer magtspreukig is geworden.

Doch ik heb op mij genomen , na opgave en

Tergelijking der beide ver.-chillende gevoelens ,

ook het mijne te zeggen : ik wil beproeven , dit

met bescheidenheid en met onderwerping aankim-

diger en meer veïlicht oordeel , te doen. Ik ver-

meet mij echter geene stellige beslissing , en kan

even min , in een zoo veelvuldig en breed be-

handeld onderwerp , eene volledige theorie voor-

dragen : ik wage slechts eenige aanmei kingen.

I. Ik kan niet ontkennen , dat ik mij meest

Yereenige , met hetgeen aan het einde van de re-

denering tegen de Gilden (bh yS— 78.) aange-

:p)erkt is, nopens den niet noodwendigen zamen-

iiang van de strijdvragen over liet afzonderings- en

Terbodsstelsel , nopens de voorschriften en regle-

menten op de fabricagie, en nopens het toelaten

of weeren der venfjagerijen, enz. met de eigenlij-

ke vraag over de Gilde - vereen
i

gingen. Om juist

te redeneren , moet men duidelijke en bepaalde

denkbeelden hebben, en gccne, wel door de ge-

woon-
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Woonte en eenigzins 'm aart verwante , <tocTi WiS*

xeniijk ^ïerbciulleiide zaken door eikander Laien.

Zoo is het ook nopens de belasting op liet regt

van patent. Sommigt^n achten de Gilden onbe-»

ESlaanhaar, om dat die belayting Lestaat en niet

"wel gemist kan worden : andeien beklagen zich

duljhel ovev die. belasting ^ om dat zij meenen j

dat dezelve noodzakelijk medebrengt, dat elk

die ze voldoet , tot hel uitoefenen van alle hand-

weik óf nering moet toegelaten, wórden. Doch

men kan zich immers die belasting op de indus-»

trie of profijt van burgerlijke neiing zeer wel

vourslelleh , al was die neiing bij corporatiën af-^

gedeeld en daaraan uitsluitend overgelaten. Dö

patenten alleen van reizende kooplieden zouden

wegvallen^ en door den gezeten burgerstand moe-

ten vergoed worden ; ert voorts, indien men het-

zelfde monlant dezer belasting m het algemeenö

ste.sel van Staats-, inkomsten wilde behmdeit^

(hetwelk wederom eene geheel andere vraag is)

zonden de iegten van patent moeten verzwaaid

worden , naar mate j door het geringer aantal deel^

^enoolen aan een zeilde nering ^ de winst vanelit

moest geacht worden aan te grQeijen.

I ï. Ook wat betreft, de klagts ovef deil ndj*



deeligén invloed van de afscbafljng der Gilden

op den Armenstaat , en het antwoord dat men
daarop konde geven

,
(bl. yi, v.) vind ik veel

'^ grond voor het geen aWaar als antwoord voorge-

- steld wordt. Tot het vermcei^ereo der armoe<Je

en achteruitgaan der Armenkassen hebben bij ons^

in de laatste dertig jaren vele andere oorzaken

,

c en meer regtstj-eeks zamengewerkt.— De onder-

Stand, door de Gildekassen gegeven, werkt on-

gelijk; is, door de andere onalscheidïüjke uit-

gaven derzeive , kostbaar van administratie ; en ,

't zij men op de onmiddclijke contributie der

gildegenoüten ziet , 't zij op de Burgerij in 't al-

-gemeen , waar op die toch zoo veel mogelijk

'door hen verhaald moet worden , zou een goed

ingerigt , volledig uitgewerkt , verstandig aange-

-Wend Armbestuur, naar mijne overtuiging, de-

zeltde voordeden ook tot voorkomen van het

'Terval tot armoede, met meer gemak en minder

omslag, kunnen verschaffen.

III, Ten aanzien der eigenlijke groote strijd-

-Vraag , heeft het stelsel der onbeperkte industrie

jiitwendig veel in deszelfs voordeel. Vrije ont-

wikkeling en aanwending van werkzaamheid en

mededinging in naijver, geeft aanleiding tot meer-

"liere ea betere productie; en tevens tot goed-

jkoo*
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Icooper genot , en daar door alweer meerdere cörtt-

sunitie , en alzoo weer nieuwe productie. A'dnS

de middelen van bestaan vermeerderende, moét

het voordeelig werken voor de producenten zelve j

voor het algemeen, waaf voor zij pjoduceren en

dat hen betaalt; en alzoo ook voor de Natie als

geheel beschouwd. Het afweeren der vrije aan-

wending van krachten en van mededinging, ver-

mindert daarentegen de middelen van bestaan,

rV". Aan den anderen kant , mag ik niet onf-

kennen, dat een nadeelig gevolg derzelfde om-

standigheid kan zijn, dat zommigen zonder ge-

noegzame kunde of vooruitzigten mede in dat

strijdperk treden ; alwaar zij dus hun oogmerk

niet kunnen bereiken , terwijl zij nogtens de

middelen van toereikend burgerlijk bestaan ge-

deeltelijk afbrokkelen aan hun , die tlians een

middelmatig doch toereikend bestaan genoten;

zoo dat door al te driftige , aldus opgewekte

mededinging, overspanning van krachten en bij

velen uitputting eu een armoedig bestaan het ge

volg kan zijn.

V. Ik twijfel , of de ondervinding van andere

landen in dit stuk , op het onze met vrucht kan

aangewend worden.— Dat de maatregel van

F 2 Xuj^
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..TuTÊfot in 1777. niet doorging, kan vcroor-

ZaaKtzijn, om dat die niet j^enoi^gzaam vooiLe*

reid, hot gros der nafic, vooral de belan^heb-

Lcoden , nog niet rijp voor die hervoi-ming , en

daaidoor de tegenwerking te hardnekkig was:

maar vooral woidt dit toegeschreven aan eene on-

.bii.Jijklieid, waarmede die maatregel aang(!wcnd

^ivieid : alzoo , namelijk , de fjausche Gilden be-

stonden op Koninkiijke octroijen tegen betaling

Vei worven ; en het Gouvernement die gelden niet

tevens terug gaf, en naderhand toch gevoelde hier

r toe verphgt te zijn ; maar zich onvei-mogend 'ci

-toe gevoelende , liever den maatregel zagtkens ter

zijde stelde (*). De tegenwoordige kundige en

bi<-'t legt geac! te Fransclie Schrijvers verheugen

zich m de aischaffing der Corporatiën , en schrij-

fVen 'er de, heilzame ontwikkeling der nationale

riiijverheid aan toe , en verwerpen alle denkbeeld

aan derzöiver wederinvoering ^§). En toch kan

men

C*) Chaptal, T. 11. p. 340.

( S) Zie Say en Chaptal en Ga nilh enz, toven aan-

geh. bl. 78. Zof ook Chaptal T. il p. 341: „Letorrene

reydh'.tioiina'tre a dü entreintr les Cor^oralions : plaignoiis les

pcrsonties dont la fortunc a été compromUc dans ce bouleversC'

ment giniral., mais gardons nous de retahlir ce que la raiso»

^ ei rinteret public avoient proscrit dtpiiis lonetcmS'''* Z» ook den

j Graat de laBorde, Lid van het Instituut, in zijn ge^

, Wigt'g wcrlc de l.Esprit d'Jssociatiort darts toas les interets di

la Co'i munauté, far. I8l8. p. 331. en volg. (Z. ook de

' volg. Aant.) ,
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lïifin Wflligt zeggen , dat tot die uitbreiding der

industrie, de bijzondere on)standighcden van

Frankrijk, hét .continentaal sijstenia, het afweren

der Engelsche industrie , Üe grootere markt voor

de Fransche
,

productie geojiend , en daarbij nog

de aandrang, en ondersteuning van Staatswege,"

Welligt het meeste bijgedragen hebben, waardoor

inen zich dan nu genoodzaakt acht , het verbods-

stelsel aldaar met kracht vast te Iiouden. {*

)

F 3 De

^*) Zie cbn Heer v. Alphen in het Magazjjn van het

utrmenwezen , i8ao. ie. St. bl. 41, 42.— (Met dat al vind ik Je

uitspraak, zeei; fi;ewigtig, vaa den algem-H.'cK,en Raad va" heÈj

Manufactuurwïzen in Frankrijk, die men g.boekt vindt in het,

geacht Tijdschrift. Revue Encyclopedique , Ma' 1^21. p'. 467:-

„ Ke Consdl géniral des Maiufactures a dêUhéré , dans sa slanct

^u 34. Ayrü iernier , sur h ritablissement- des corporations de-,

mantli de tiouveau par quelqv.es tndividus des corps marchnnds

«u des eommunautéi d''ai ts et métiers. 1 e Conseil . qui s'est dijcl

prononcl , d diffinntes époques , contre cette demande . adopta

è rnnanim'ité.ropiniun manifestée a eet éi^ard far la chambre,

de cammerce de Paris; il pense'que Ie retour des corpoiarions

seiait une véritabl' calarnité poiir TindiLStrie nat r.naJe, et

lui ferait perdre les immenses avantages qu^clle a obtenus , depuis

qtfelle est déliyrée de ses entraves

.

'.'"^

Le Cohseil est peru:adé que les lois et les régiemens actueh stik

ht pnlice et les manufactures sulfiront ^ lorsqii'ils seront. rigou-^

reusement eXéeutis : pour npriwer ou-prêvenir les ahus qvtpoür\

raient s'introduir&'datis Vexercice des profeisions conimirciales et ,

industrielies _ .

// est aussi convaincu , que le préte^te du bien'fublic , dont it

^UMTi la dematide, .«# cache q^ue le desir d4 crier un mouopoU

> • odieuXm,



De treurige toestand van vele Engelsche fabriclc-

arbeidcrs, en de woelingen tot radicale heivor-

piing der regering , ja van de gelieele inrig-

ting diT naatsdiappij , hebben vele andere oorza-

ken , die duidelijk aan te wijzen , ofschoon raoei-

jelijk te verhelpen zijp C^)> maar het Gildcwezen

komt hierbij in geene beschouwing. Hetzelve kan

die groote en overal verspieide Fabrieken niet

btTriiken, waaraan Engeland zoo lang en zoa

velen rijkdom en magt heeft te danken gehad ^

en die het nog niet wil of kan missen.

In Duit.'^chland schijnt de sliijd meer theorie

dan practijk te zijn. Van vcrscliillcnde
,

ja te-

genovergestelde zijden v rheft zich thans aldaar

een geest om de oude voorvaderlijke instellingen

té behouden. Indien de a!'sc};hffirig der Gilden

^gens aldaar heeft plaatsgehad, en nadeel ige ge-

volgen gehad heeft, kunnen die, met even veel;

regt, als de voordcelige gevolgen in Fiankrijk ,'

aaci

oJ'kux , prnfïrahJe uuhme^it h qutlqnti indhldas , au ditrlment^

<4tJ. elasse' luborjeuses delasocióU; et il croit tl après U limuigna'

gS:,irri^tisab!e des faiis, que nos progrh dans tous les genres d^

f*il>rication dcpuis trcnte ans , proiivent plus contre Ie retour det;

jyraiides et maftrises, que les illusions de r.imiidt , de la pa-

resse ou de la va'-hi — Z. ook nog de liaarl.
, Cour. 95..

Cctob i8;i. Art Parijs.')

' ($> M-n zie de gew''gt?ge Vèrhand^lift^ van den Heef"

^.'Alphea, (200 evco aangeh.} ia haaf geheel.



aïan de andere geb'jlctljdige omstandif^ljeden , waaiw

in die afscliaffing gescliiedJe , toegeschreven woiw'

den.

VI, Wat ons Vaderland betreft , moet ik Bè^^

ginneri met te belijden , dat het mij ontbreekt —^

maar tevens durf ik vragen , of dat niet even'

zeer het geval is bij hen , die klagen over de'

afschaffing der Gilden als Hoofdoorzaak van verar-'

ming en neringlooslieid?— dat het ontbreke , na-

melijk, aan die statistische data , waaraan elke'

slaathuishoudkundige redenering behoort getoetst,

en waarop alleen elke staathuislioudkuBdige maat^

regel behoort gegrond te worden

Gebrek aari aibeid toch en neringloosheid kun-^

nen ontstaan uit zeer vele en verscliillende oorV

zaken ; doch Avelke alle tot twee tegen over eW
kander staande klassen kunnen gebragt worden:

t^, gebrek aan aanbod en opdragtvan arbeid vau^

de zijde van het publiek ; en a®. te veelvuldig''

aanbod en mededinging tot arbeid (of nering of*

dienstbetoon) van de zijde der handwerk- of ne**^

ringdoenden. Al wat tot het eerste behoort (waar*i''

over nader bij No. VIII.) valt niet tot last van de

afecliaffing der Gilden : — althans kan dit slechts

gedeeltelijk zijn, en door terugwerking, voor?

WO ver die afscliaffing bewijsbaar yerariüing hai

F 4 ver**
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Yeroorzaalct l>ij ben, die weleer in Gilden plag-.

ten vereenigd te zijn, en tlians verarmd, van

de deelgenooten der andere voormalige gil-

debedrijven minder arbeids konden begeerenJ

Tom^r in dezen ciikel beboeven wij ons bier wel

Ijifit; te begeven; wij bedoelen bier tocb voorna-

>

lyeiijk de vernninderde welvaart van bet gros.

dfiC andere ingezetenen , door vermeerderde op-

ti^ngsten r «n andere verzwaring van uitgaven

,

Ijij,.. verminderde inkomsten van rentebetaling ,

^itist van koo|j]iandel &c. &c.

De andere boofdoorzaak kon bet gpvolg zijn

Van de af'sciaiïing der Gilden. Deze zoude eclucr

Biet zoo nadeelig bebben kunnen werken , indien

de eerste niet tegelijk |)nd plaats gehad (men zie

li_etgeen wij No. V. noptnis Fiankrijk enDaitscbr^

land wedejkeerig aangemerkt bebben.) Maar,,

ten opzigte dezer oorzaak zelve nu, behoorde ,

vooral", zoo veel mogelijk, van plaats tot plaats

li^JitMid te zijn: wa,nneer aldaar de afscbafïlng der^

Qii4'^ri en d«MzeIver reglementen in de daad zij-,

llitgevoerd?(*) Welke bedrijven aldaar te voren

.

bui*

e») Hoe verschillende d^ze afschaffing fn 'ons Vtder*

|?rd tot ftan I g.b^^sf zij
, 'blijkt uit d.' 'aanspraak van den

^at.>>aad Uuicu^sQ b^ bwt «anbiedca va^ bet ouderwerp
,



fcli"t/>n gildrypreenigin^ worden bcoèrcnd ? dooif

hoe velen? en hoe velen van hun in een zek&t

tijdperk yan jaren aan den armenstaat plagten te.

Vfi vallea? Welke Gilfi«n 'er op het tijdstij) def

aJüeiiaffing Lesionden ? jLTit hoe vele meesters,,

^nechts en leerhn^en elk derz<^!ye, in dat zeilde

^ngonomcn lijdpeik van te voren , hadden he-

i^t.ari^ Welke onderstand aan dezulken ,, uit de

bipondcre gildekassen , pn vye|ke.Uit de aigen.ce-,

tie armenfündsen,, yerstiekt ware geworden? of,

en hoedanig het getal en de evenredigheid va»

deelgenooten aan elk d;er bedi ij ven, sedert de af-

schaffing der Gildan vei-gïoot.ware? hoe vele der-»,

zelve sedert tot, arinpede vyarqn yervaller^ ? .«O:

bocdanig deze omstandigheden sedeii dat tijdstip

geweest waren ten opzigte dier' bed.'ijven, welke

óók te voren aldaar zonder gildeyereehiging uit^

geoefend waren geworden? ^^'••"' ''

'

' :'

"Wiè eenig denkbeeld heeft van 'staatliurshon'dv

lunde, zal moeten erkennerr^ diït iiitde vereeni-"

ging van öllfe< deze 'daadzaken eerst een gromhg^'

besluit ten o^zigtè' van het gèriieidë onderzoeJr--

l
"

,

'

'

l

4er Wet vaè Konitjg L9detKijk«''Jïnuarii, lPc8, en uUo
de Verhard, van den Heer Bode 1 Nij eiirh u i s 1819, bj».,

4"i2—.421— Mïn kan echter aan de afschaffinj: der Gildeii
'

gcene neringló'whewlwïjten,-'Welke epj^erts- reeds vroeg*<i',i

ingevolge de* nadeelige tijdsoinstaadighedca, plaats had;.



tan getrokken worden r— maar zal dan ooV

geredelijk erkennen , dat het aandringen op her-

«tel der afgeschafte Gilden , zonder voorafj^^aande

awodanige beschouwing en onderzoek , voorbarig

geacht , en naeest aan vooroordeel , of aan ge-

Loor geven aan het eigen belang van dezulken

,

tot wier uitsluitend voordeel de voormalige be-

perking strekte , mag toegeschreven worden : en

dat een voorbarig en door de maatschappelijke

omstandigheden niet gevorderd herstel, bij onge^

wis voordeel, het zeker nadeel zou uitwerken,

clat elke schok aan het maatschappehjk ligchaam,

en den toestand dei* middelen van bestaan in het-

zelve, buiten noodzaak gegeven, te wege brengt,

. VIÏ. Zoo lang het bewijs niet door daadzaken

gevoerd wordt , kan ik aan de algemeene rede-

nering over de nadeelige gevolgen van de Gilden,

te minder aanwending op ons Vaderland toeken-

nen , of gelooven , dat de uitwerking dier af«r

schaffing op de burgerlijke nering , zoo groot

geweest is, als men dit wil doen voorkomen j'

om hetgeen ik vroeger (Hoofdst. II. bl. 57.) aan-

gemerkt heb, dat de inrigtingen der Gilden bij

ons voorheen niet in derzelver volle kracht ea>

uitgebreidheid, waar over men elders klaagde ,

betonden: alzoo onze Gildeo; aan de bijzonde-
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te Stedelijke regeringen ondergeschikt, minder

dwung of" monopolie konden uitoefenen ; ma»
200 wel het toetreden van nieuwe leden , als ook

Let gebruik van elders gemaakte goederen , niet

aoo geheel moeijelijk gemaakt; en iiet getal der

leden, die in elk Gilde zouden kunnen zijn, door-

gaans niet door plaatsehjke reglementen hepaald-

was; voorts ook op viije week- en jaarmarktea

toegelaten wierden ; terwijl de nabijheid der plaat-

sen en het gemaklijk binnenlandsch verkeer de

vrijl.eid der ingezetenen mede handhaafde ; en

aan den anderen kant , ook handwerksknochtea;

ïich in 't iiuwelijk plagten te begeven ; &c.—

'

Van voren beschouwd , zou men dus niet zeggen

dat dé verdere afschaffing der Gilden zoo groots'

schadelijke omkeeiing in de middelen van be-

staan in die bedrijven heeft kunnen uitwerken.

VïII. Maar er is immers eene andere , veel

natuurlijker , blijkbaarder , en nader- bij gelegjeo

oorzaak van de sedert de laatste twintig of vijf-;

en twintig jaren Iiand over hand toegenomene

«D'moede en neeringloosheid in ons Vaderland.—

Oorzaak, of eigenlijk (volgens het gezegde Aanra^

Vli bl 87.) klasse of- vereeniging van bijzondere;

oorzaken , doch alle gemeenschappelijk daar op

liiÜtKxpende ,
.. dat met de -welvaart der bij-i



ZGvdere ingeretenen ook hunne micMelen van ge-

not, en om aan anderen iets te laten verdienen j*

droevig besnoeid wierden ; waar door de liand^

werks- en neeringdoende klasse noodzake'ijk

lijden moest , zontler dat Ijct van deze zijde 'er

iets toe deed, of die in Gilden vereenigd was of

niet , en of tlie Gilden vastgehouden of afgeschaft

wierden.—

Wie kan naar vercisch uitdrukken , wie kan

slechls optellen, wat onze ingezetenen in het

gemelde tijdvak ai geleden heLb<m , aan geforceerr»,

4e geldheffingen , aan verzwaarde gewoone belast-

tingen, aan afpersingen van (zoogenaamde) vrien-"

den en verlossers , en van vijanden ; door l>et

Bationaal bankroet, door de stremming van koop-;

handel en zeevaart, het verlies van buitenland-

cclie Colonien, de schokken in ons Fabriekwe-

zen &c. &c,

, Is het b. Y. door het afschaffen van.de Gilden,

geweest , dat te Haarlem , te Enchuisen enz , de

schoonste en. kostbaarste huizen bij vooikeur ge-

sloopt zijn geworden? of moest niet de inkrimping

en het geheel vertrek der bewoners van die hui-

zen, op alle neringdoenden aldaar werken?.—-* ;

De neringIoosl;eid ontstond dan te gelijk met>

de afscUaüing der Gilden^ fosi hocy jergoprop^i
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ter hoc! 7-^ Wanneer die oorzaken van .vermfn-i

deide weivaait lan-iameiliand ophouden, en do
Welvaart weder aanwakkert

; en men verkiijgt

tevens, dat de Gilden hersteld worden , dan zal

het ook die kiasse van ingezetenen beter gaan.
KetzaJ wederom ixyti- post hoc, ergo propter,
hocf^ maar het zal m de daad nog niets hewi>
fen.

l)^ durf dus niet vaststellen, dat het afschaflèa

<Jer Gilden in ons ^^aderland eene voorname oor-
zaak van de tocgcnomene armoede en ondervoa-
den nerinaloosheid zij ; en dat het herstel der
Giiden bijzonder zoude bijdragen om cÜe kwaiea
te hersteilea.

Met dat al, wil ik hiermede het nog overi^
zijnde laatste gedeelte der pnjsviaag geensziul
«Is van zeif ontkennend beantwoord gehouden heb-
fcen. Hetzelve verdient nog in eeu afzonderlijk
Hoofdstuk beschouwd te wordeo ; waartoe ü
tlian* mij spoedtj.

, VIERDE
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VIERDE HOOFDSTUK.

Jï Ofen inhoe verre , in den tei^enwoordigen tijd

> het herstel der Gilden nuttig en raadzaam^

J> zoude kunnen zijn voor den Staat ?

2> en onder welke bepalingen dit dan

» zou kunnen geschieden ?'*

JJct zijn drie zeer verscnillende vragen:

1®. Of de Gilden, alwaar ze bestaan, plotse-

ling moeten afgescliaft , en aan volkomene on-

beperkte vrijheid en mededinging plaats gegeven

fvorden ? 2°, Of ze, ééns ten gevolge eener Staats-

omkeering afgeschafl zijnde , in de oude voimeu

tersteld moeten worden? en 5'. Of niet zelfs

in een denkbeeldig (ideaal) op- en in te rigten

Staat, eene zekere naauwere verceniging der le-

den van één vak , tot nut en genoegen voor hen-

Stelven , en zonder schade van het overig publiek
y

ja tot nut van hun bedrijf, en van liet ligchaara

der Maatschappij te wenschen y en in de daad te

bewerkstelligen zij ?

Ofschoon ik riet lieb durven besluiten , dat het

afschaffen der Gilden , de voorname oorzaak der

verarming en neringloosheid in ons Vaderland ge-

weest zij , eu dat die afscbafiicg en de toegelatene

vri]«



trije mededinging , op den duur en in alle om-»

statidigheden meer nadeel dan voordeel aan onze

Maatschappij , te weeg zou bi«ngen , erken ifc

gaai-ne , dat die onvoorbereide sdiot , gelijk allo

dergelijken , bij het verwijderd uitzigt op alge-

meen grooter heil, inmiddels aan vele bijzondeffo

personen gevoelig leed he(ft kunnen toebrengen:

gelijk dan zelfs de beroemde Fransche Schrijvers

Say en Ghaptal de klagten over die afschaf*

flng en het miskennen van de nadcelen der Gilden,

en van de voordeelen der onbeperkte viijheid,

alleen aan het eigen belang of de jaloersheid vaai

voormalige gildegenooten te laste leggen.

Maai', deels is al zulk lijden een wezenlijk

maatschappehjk onheil , deels is 'er den Sta^

xelve aan gelegen, dat verbeteringen zacht €a

ponder tegenwerking plaats grijpen.— Hoe dit

mede geldt nopens de afschaffing of verbetering

der Gildeinrigtingen in het bijzonder, toont de

geschiedenis dier afschaffing in ons Vaderland al*

lei'duidelijkst (*3 ï men had dus bij die afschaf»

fing de maatregelen van voorzichtigheid en van

billijkheid jegens de werkelijke gildegenooten,

beo

( •) Men zie de aanspraak van den Staatsraad Hult«

man; en de Verhandeling van den Heer Bodel N. ia

bet voorgaande 'Hoofdstuk, bladz. 83. Aant. aangehaald.
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.fceT:ooren aan teAvencIcn, hoodanffre dfe gelecrdlé

' Jacob voorschrijft : Handb, der Staatspüllzeij'j

^ 176, vcrgel ^ 173.

IMaar wanneer tlie scliok eens geirrlen , en eerie

. aloude Staals- inriclitipg aan de wijsgeerii^e begin-

selen en bescliouwingen , hetzij van Staatsregt, of

•van algemeen belang, opgeoiiërd is: dan moei

'Men tcxrh duhbel behoedzaam wezen ; en wanneer

de revolutie stilstaat, bedacht zijn, dat 'nu de re-

dactie aanvangt— het eigenbatig ofbevoorönrdecid

geschreeuw en gewoel om alle de oude en lang

verouderde instellingen weer in te voeren , en de

natie al het verworven goede en de lioop op de

toekomst, door de revolutie dikwijls duur genoeg

gekocht, maar nu de eenige vergoeding voor dl

dat lijden, stuk voor stuk te betwisten.

üoezeer dus eene Staatkundige heivorming ,

ten gevalle eener wijsgeerige theorie gemaakt,

welhgt, ja, doorgaans , niet zonder pijnelijke wrijo-

-ving of schadelijke botsing van bestaande belan*

gen in weiking komen zal ; moet men in die ge-

vallen wel opletten en onderscheiden , of die min

gunstige uitwerkselen voorbijgaand of bestendig?

"Of zij aan de zaak zelve eigenaardig^ verknocht , dan

öf ze door 'ocvaïbg gelijktijdige omslandigheden

Vei oorzaakt zijn ?— en ofschoon men gaame moet

toej^evcn aun de ondervuid^ng > die de i^este (slechts

wat
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wat kostbare) leermeesteres is , moei men zich

wacliten , van straks wederom het andere oude

uiterste op te zoeken : maar trachten het, juiste

midden te bereiken , alwaar doorgaans , ook in

Staat- en regeerkundige theoiiën, de waarheid

Ie vinden is.
»

Met het grootste genoegen zie ik deze wijze

strekking in deze voorgestekle prijsvraag. In~

\ dien ook liet eerste gedeelte derzelve geheel toe-^

stemmend beantwoord, en alzóo aangetoond t^a*,

dat in de daad de Gilde -vereen;'gingen van zoo

voordeeligén invloed geweest v. aren voor onze

Steden en Bmgerijen , dat de verachtering en

neringloosheid , waarover thans zoo algemeen ge-

klaagd wordt , ook grootcndeels aan de afschaf-

fing dier inrigtingen moest toegekend worden ,—
dan wordt daarop nog niets verder gebouwd

,

dan de behoedzame vraag : » in koe i^erre dan

,

in den tegenwoordigeji tijd , het herstel der

Gilden nuttig en raadzaam zijn zou? en onder

welke bepalingen dit a!s dan zoude kunnen ee-

,
schieden?"— De vraag is, nopens de hoofdzaal^,

onpartijdig , en laat volle ruimte tot het voor-

dragen en betopgen van elke meening : maar zij

...zelve vooronderstelt reeds stilzwijgend, dat. het

,
herstel der Gilden , in den tegenwoordigeu tijd ,

as, GBN.IV, D. 1 *^<^*. Q oi^
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fciet op den vollen ouden voet , maar slechts met

gewigtige wijzigingen zou kunnen geschiede».

Het is verwonderlijk, een verstandig ichrijvcr,

den Hooglceraar P Ö 1 i t z
(
Staatslchre. ^ 1 75.

1 Th. S. i53. ) zijn' wènsch , dat het gtjjieele

^Güdewezen (ook alwaar het nog niet afgeschaft

is) eene met den geest des tij ds bestaanhare her-

vorming en nieuwe ini'igting mogt ontvangen

,

jmede daarop te zien gronden , » dewijl tegen het

geheel afsrhaiïèn van hetzelve, het getuigenis der

ondervinding , bijzonder in Frankrijk
,
pleitte."

Er is geen stelliger en ernstiger uitdrukking tqn

flczen opzigte mogelijk , dan die , yyaarmede

schrijvers, als Say, Ghaptal, de la Borde,

en anderen , Loven aangehaald , hun Vaderlarid

over die alscKoCing geluk wenschen , en waarschu-

wden tegen alle gedachte om daarop terug -te

Jcomen.

Het is waar , hunne schriflcii zijn eerst van de

"laatste jaren 1816— l8 1 9 ; ( het advijs van dên

f Baad van Manufacturen , en het gcschi'ift vaa

Jouij, van 1821;) het werk van Pölitz van

*^l8o8. Maar toch bij den graaf v on Soden,wien

ï*ölitz roemt en volgt, was reeds met goedkeu-

' ying aangehaald een rapport van Vital-roux aau

*^M Parijsche kamer van Koophandel;, vaa i8oi

,
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aUtnar (tegen de reactie en trek naar liet oudej

die zich in Franlcrijkna den ï8 Brumiaire, gelijk

bij ons Ba 1802, begon te openbaren,) de ge-

dane afschaffing kiaclitig geliandhacfd was. Pöiitz

2a[ dus enkel h«>t oog hebben op de nlaatrcgc^j

die door T argot in 1776 bepioefd was, maar,

toen niet doorgezet had 'kunnen worden.

Dat de Duitschers hier meer op theorie dan

-onderrinding schijnen t-e redeneren , heb ik reeds

aangemerkt. De Keurvorst van Hessen zeJfs , in de

inleidingzijner verordening van Maart 18 i6,to!: her-

stel en nieuwe vorming der Gilden (waar over nader

bl. 1 n. v'g.) drukt zich over steilig ondervondene

nadeelcn der afschaffing slechts ilaauv/tjes uit:;

(Hij verklaart , in het herstel der Gilden te .vol>.

^oen aan den wensch der handwerkslieden zel'r.

."ven; en dit is geen wonder, daar het verbanil

der Gilden aldaar slechts weinige jaren opgehe-

Ten was geweest , en de voordeden van het ste-

delijk en gilde- monopolie nog niet konden ver-

geten zijn. (*)) Maar aan de andere zijde dóet

'zeer veel bij mij af , het stellig uitgedrukt gevoei-

Icn van een «tan ,• als' wijt^ïi de Göttingsche Hoogr-

G 3 leeiaar

!*_<C*). ^^'ant het blijkt ixit. die, ycrórdeniag, d'^t, ten tijde

:

ii;!- ^iMen, ten, platten^ Lan^Q/slethts weinig bwgeïUjltó
,

icriri* werd tocgiilatcili,'
'-'' J •-

- .- •• -^•-- -iS
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leeraar Bëckmann, die nog in i8og in de elfde

uitgave van zijn Leerboek der Tcclitiologie (N. 3,

Aanm. 3«) zeide : 7> de Gilden sclujnen , toen ze

0> eerst ontstonden, even zoo nuttig gcv/eest te

2 zijn, als ze tliaiis ichadelijk zijn." (*)

-J-i f.-

De geleerde Jacob, wiens boven aangehaald

iverkin i8og het licht zag, verklaart zich voor het

gevoelen, hetv^'elk niet de tweede, maar de derde

der aan het hoofd van dit kapittel door ons on-r

Verscheidene vrae^en , toestemmend zoude beant^

woorden. Wat de beide eerste betreft , houdt

hij, hier en in zijn leerboek dor Staalhiiishoudr

kunde ( van 1 8o5 ) , alle beperkende Gilde r inv-

rigting , alle denkbeeld van monopolie , stiijdig

inet de ware beginselen , en schadelijk voor het

algemeen ; doch ziet vee! nut in eene gezelhge of

meer bijzondere genootschappGÜjke verceniging

der deelgenooten van een handwerk of burgerlijk

iedrijf. » Nu de Regering de fout eens begaan pad,

•Van Gilden met uitsluitend roorregt opterigten"

{S. 43o. ), moest men geene nieuwe onbiliijk-

lieid begaan, en goene menschen ongehikkig ma-

Jten, door eensklaps ^en zonder schadevergoeding

die

(•) De beroemde Duitsche Staatsman von Stein,

Verklaart den Gildedwang voor „ enkel een gebröedsel \^^

Itcbzucht ea »fguascr* QKm aaog. veihaadf 5. ?q.J
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die Toonegten in te trekken ; maar langzaam en

Lij trappen , het .ge^ycnschte doel der geheel©

hervorming tiachlen te bereiken j*' waaromtrent

hij verstandige voorslagen .doet , — welke wij

than§ niet meer noodig hebben; maar slechts de

waarschuwing, die ik boven gewaagd heb, van

zoo voorzigtig te zijn in de contra- revolutie, als

men in de revolutie ïicid behooren te wazen t

Voorzigtig ert wel beredeneerd en omstandig

behandeld, vindt men dit onderwerp voorname-

lijk bij den graaf von Soden, eerst in het

tweede deel zijner National- Oehonomie ( 1 806)

& 356—272. S. 106— i56, en op nieuw inliet

«esde deel deszelfden werks (i8i6) §i4o-i52<

S. 198 -- 218.

Het gelïeel beloop zijner redeneringen zal meK

niet begeeren alhier herhaald te zien : (terwijl

ook veel derzelve in het voorgaande reeds voor-

gekomen is). Het besluit, dat hij uit alles trekt,

en als den grondslag zijner nieuwe en bestendi-

ge inrigting der yrije vereenigingen van nering-

doenden voorstelt ( 4 Th. $ 272) , is het volgen-

de: » De ware huishouding van Staat vordert niet

de gchecle vernietiging van het Gildewezen \ maa^

eene doelmatige ilirigting van hetzelve,

G 5 ïli)



Üil deze moet:

V. Alle dwang, alle monopolie vcrljannen zijn.

'ji. De Corporatiën moeten Tnjc gezelscliappcn

Wor*]en, tot welke de toegar.g yoor een ie-

der open slaat, die zich door beproefde }je-

kwaamheden daarloe geregtigd Lctoont.

5. Men moet de opjcliniming en rangorde
,
(van

leerling, kuccbi; en meester) in elk aiTibacht

&c. Wiouden ; doch dezelve moet voor een

ieder afhangen , niet van eene doode tijds-^

bepaling , maar van zi^ne bekwaamheden.

4. Ket onderzoek en de te geven proef van die

bekwaamheden moeten doelmatig zijn.

5, De Staal moet voor het practisch onderwijs der

amljaclitslieden naar vaste regelen zoig dra-

]B> De Staat moet alle neringen gelijhe bescher-

" ming verleenen , door den vrijen toegang te

verleenen tol elke nering , en dus ook tot

meerdere bedrijven te gelijk ,• waardoor te-

Tcns de verwijdering, afgunst, twisten, tus-

schcn dezelve zullen vermijd worden.

jr. Het reizen der handwerk?gezellen te behou-

den ; maar goed in te rigten.— (Dit komt ia

ons Vaderland minder Ie pas.)

S. D«
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8. i)e bedrijven moeten ondergesctiikt worflca

aan bet oppertoevoorzigt van deskundigen i

wier zaak zijn tnöet , niet , als Yooiheen da

tiatolijke en schadelijke twisten der onder-i

linge neringen te beslissen (zie N. 6.); iia.aar

voor het iiakomen der Wetten , de verbete-^

rin"- en uitbreiding ^der vviiibachten en nerin'4

gen te waken."

iti zijn Zesde- Deel^ § i56— i6t , Wérkt ïiij

dit plan in eenige nadere bijzonderheden uit^

i). V. nopens de verschillende trappen en rangen

van Leerlingen , Bovenleerlingen , ( » Oherlehr-

it linge , oder Kandidaten ; stutt des unpassendeix

j) Ausdrucks Geselt*^!'') en Meesters; het toe-*

zigt en bestier der genootschappen enz.— Maar

bok hier dringt hij aan op onbelemmerde toela-

tin» van ieder (mits behoorlijk bekwaam zijn-*»

de) tot elk gilde, (bladz. 2ii,2i2,2i3, 2i4j

2l5); eii op beide plaatsen ^ doet hij eenige voor-i

!5lag<?n , om door betoon van achting voor deit

handwei ksstand van de zijdo der Regering, het

eergevoel en de waardigheid bij dien stand opte^i

Tvekken en te vermeerderen
; ( ten welken op*

zigte het ons voorkomt , dat in ons Vaderland

ininder reden van klagen is.)-** Hetgeen bij ecb4

ter zegt , nopens het verzorgen vaa geregeld oa^

'G 4 .
- d«^
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derwijs aan de leerlingen der ambachten, verdient

alle behartiging , en hiervan zullen wij nader nog

iets vermelden.—

De Hoogleeraar JT a e o b ( wiens werk
, gelijk

V^ij reeds stilzwijgend hebben aangewezen , in tijd-

orde tusschen het 4e, en 6e, Deel van den graaf

Ton Soden in valt), heeft ook, bladz. 424,425,

voorslagen, oopens de burgerlijke rangorde aan de

neringen toe te kennen; en geeft (bL 426. Aanm.

4.) zijn gevoelen nopens de nering- genootschap-

pen aldus op:

» Wanneer een doelmatig onderzoek de eenige

» voorwaarde van toelating 'tot zulk eene veree-

9» niging of genootschap is ; wanneer elk tot zoo

» vele dier genootschappen toegelaten woitlt , als

» hij zelf wil , indien hjj slechts bekwaam bij de-

» zelve bevonden woidt ; wanneer aller proef-

)) afnemingen en toelatingen kosteloos geschie-

» den ; wanneer een iegelijk ook zonder proef

7) af te leggen , masr dan ook zonder lidmaat eener

» vereeniging te zijn , alle bediijren uitoefenen

X kan : — dan is de volkomenste vrijheid van

y> nering vereenigd met alle de voordeden, die

> de Gilden -inrigting heeft kunnen teweegbren-

* gen, en alle nadeelen der oude Gilden- inrig-

-^ tingen zijn weggenomen,"
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Hij voegt met reden ( Aanm. 5. ) er bij : dat

Let als geen inbreuk op het beginsel van vrije in-i

dustrie moet beschouwd worden , wanneer eene

uitzondering gemaakt, en meer bijzonder op de

geschiktheid der personen gezien , of zelfs het ge-

tal der toetelatcne vooraf beperkt worde, wegens

den bijzonderen aart van enkele bedrijven , die,

of bijzondere kunde vorderen tij hem , die de-

zelve uitoefent, terwijl onkunde of verzuim zeer

schadehjke gevolgen konden hebben ; of grooter

kapitaal vereischen 5 terwijl dezelve slechts aaa

weinigen een behoorlijk bestaan kunnen ver-

schaffen.

Maar overigens is het zijne leer, gelijk lïvf^

van den graaf von Soden : dat tot die voorgs-

slagene corporatiëa wel allen , die thans eenig

daarvoor geschikt bedrijf uitoefenen , of in hel

Tervolg zouden willen aanvangen ,
genoodigd

moesten worden ; maar niemand er toe gedwon-

gen, of belet om op zich zelven staande, allé ne-

ring of bedrijf ( buiten de evcngemelde uitzonde-

ring nopens eenige weinige ) te blijven of te gaan

uitoefenen.

Doch hij merkt aan ( 3. bh 425, 426.) : »Daar

y> het reeds eene eer zoude zijn, lid van zulk een

36 openlijk met achting erkend nering - genoot-

S) schap te wezen j als waaitoe niets buiten een

G 5 » bewijs
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S> bewijs van bekwaamheid in dat bedrijf vëi'j

i eischt zal worden; zoo kan volstrekt niemand j

1^ dan de oid^ckwame, verhinderd worden deel

* aari een of ander genootschap te neinen,"— x\f-

zondering zou dus een ongunstig vooroordeel ver-

Wekken, en zij., die behoorlijk waren toegela-

ten , zouden alleen het vertrouwen van het pu-

bhck genieten. —

•

liet verschil van tht stelsel met dat bij dé

Konirglijk Hollandsclie wet van Januari] 1808/

is zoo groot niet, als het wel oppervlakkig schijnt,-

Vranneer men in die wet leest ^u4rL 5: » In allé

7> plaatsen, alwaar zoodanige corpoiatiën geves-

3» tigd zijn of worden , zullen de ingezetenen vari

j) hetzelve beroep of bedrijf ,— of ingeval van de

X> combinatie, § 2. vermeld, de ingezetenen, dié

j) een der beroepen of bedrijven uitoefenen ,wel-

3) ke tot eene corporatie zijn zamengevoegd ,—
jf) verpUgt zijn , zich in dezelve , voor zoo ver hun

3D bedrijf of trafiek daartoe betrekking heeft , te

» laten inschrijven , en de verordeningen daarvan

5) na te komen , zonder , buiten zoodanige in-

» schrijving , hun gemeld beroep of bediijf te

j) mogen uitoefenen."

Want de gemelde Duitsche Scljrijvers laten wel

«Ik uilocfcnaar yan eenig bedjijf zijne vrijheid^



.r-C 107 )-

0tn aan hunne corporaliën al of niet deel te U^
men : maar zij laten tot Imnne cojporatiën nie-»

tnand toe , dan die ten minste tweemaal esn on-

dcraoek nopens zijne bekwaamheid ondergaan

heeft
j
(om van leeiüng, ambachtsman [kneclitjj

en om, van dezen trap, baas of meester te 'wor*

den): terwijl, volgens de Iloilandsche wet, allè

proeven als vereisckte van toelating uitdrukke*

lijk afgeschaft wierden , en elk door ccne bioole

aangifte en fournissement lid van die -corporatiea

wierd j en , volgens Aii. g. elk, slechts belalen*

de,^ zich bij zoo vele corporatiè'n te gelijk kot«3fl

laten inschrijven (mits bij de fmantié'eie wetten

niet incompatibel verklaard,) als hij zelf wilde:—*

zoo dat dit vereisc})te , om zulk bediijf te kun-

nen uitoefenen , aldaar slechts ten voordeeI«

strekte der gildekassen , of om van de intrede-^

gilden en verdere fournissementen ( Art. 6.) ver-

zekerd te zijn.

—

Men ziet dus , dal die beide Iioofdartikelen , &
én 9, der wet van 1808, de volkomene vrijheid

van industrie (mits iemand slechts de matise con-

tributie voldoen kon) uitdiukkelijk waarboj^dcn:

hetwelk , deels , overeenstemt met de nieuwere

liberale denkbeelden van Staatsregt en Staathuis-

houdkunde , deels , uaauw zamcnliangt met de

grond-»
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grondwettige hepaling, dat in ons riit geene bö-

ïemmeiing^ van den vrijen in en doorvoer van

Jnlandsche voortbrengselen niogt plaats hebben.

» De Koning , toegevende aan het veelvuldig

«itgcdrukt verlangen , om de Gilden eenigemiate

tehouden of hersteld te zien , begeerde nogtans

,

dat in dezelve al het nadeelige , drukkende . en

naar monopolie zwemende , zorgvuldig moest

worden vsrmijd , — alzoo kleine onibéringen

«noesten worden geleden , om grootere voordeden

voor het algemeen te verkrijgen."— [Acin'^practk

van den StaatsraadH u 1 1m a n hij het overuren-^

gen van die wet ^ Staatscour. ig Feb. 1808.)

Ik ben ook overtuigd , dat in den tegenwoor^

digen ii/c?, wegens de beide evengemelde omstan-

diffheden van Staatkunde en Staathuislioudkun-

de , alleen in zoo verre , en onder de bepcdingen

bij die Duitsche Schrijvers, of in onze wet van

i8c8j voorgeschreven, het herstel der Gilde- ge-

nootschappen konde plaats hebben. «— Welke

van die beide wijzen de voorkeur verdiene , kaa

Terschillend beoordeeld worden, naar mate men

meer prijs stelt op een te geven blijk van be^-

twaamheid vóór de toelating tot de openiijk er-

kende maatschappij , of op de fouinissementen

jian de kas, die tot onderstand der behoeftige

cilde-»



gildegenooten dienen inoel.— Hieromtrent kon

mm misschien aan de plaatse] ijke regeringen de

keus laten, alzoo dezelve van playtselijke omstan-

digheden Ivon afhangen. Indien ik , om de prijs-

.Vi'aag volkomen te beantwoorden , voor één van

beiden in het algemeen mij verklaren moest,

.dunkt mij ,, dat het de eerstgemelde wijze zijn

zou ; om dat deze de meeste waardigheid , en dus

achting en vertrouwen bij het publiek , moet ge-

yen- aan de corporatie eu hare ied(3n; terwijl op

de andei-e wijze, de corporatie weinig meer darj

jCen naam wordt, om eene bijzondere geregelde

opbrengst , tot ondeistand van de behoeltigen der

Jjijzondere vereeniging te bekomen.

. Voorts behelst de gemelde Hollandsche wet zeer

.jiaauwkeurige en doelmatige bepalingen , tegen d«

Veuljagerijen., en over het bestier der gilden of

corporatiën , en het toezigt der regering over de-

zelve: doch roept, voor elk gilde, op elke plaats,

bijzondei'e reglementen in, door de corporatie

zelve, uit degeievideerde oude, binnen den loop

ifan dat jaar te vormen en aan. het Ministerie van

i^irinenlapdsche zaken voor te dragen , ten einde

aldaar, daarop ie worden gedisponeerd.— Deze

"bepaling, misschien ten gevalle van de gehecht-

heid der Stedeu^aitt^ liaxe vopriaalige bijzqndero

•vJ : ,;— .,'::b,c', :.,,..,;;,„.,;, ordo]|-

^: .:-u\ .\iii iüii.. . . ,-\iftw»K .r-ii 'i
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ordonrantirn , enz. 'aïdus gestelJ, was op deze

"wijze onnjogeüik uit te voeren :— men had ten

minste eene aparte kommissie; van eenigé weinige

iTundige personen , m'oeten bc noemen , v/ier af-

èöndérKjke zaak liet ondei'2oeken en bcoordeelen

xïier Voorgeslagen e respective nieuwe ordonnan-

iiên zijn zou (*'):— of liever, men zou over de

'gezegde Stedelijke consideratie m.oeten henen stap

-

ïpon j en een algemeen veel vollediger reglement

tér\'aardigen', en'eene eenpArige schets voorschrij-

ven, volgens welke die bepalingen, (die uit den

iard der zaken bij dé onderscheidene bedrijven

'en op verischiUende plaatsen verschillend moeteh

zijn ,) zouden moeten ingevuld , en alzoo in ielk

gewest aan de Gedeputeerde Staten voorgedragen

worden; waarover dan, door de respective Gou-

verneurs , eene voordragt aan het Ministerie vah

Nationale Nijverlieid kon geschieden.—
''

' Een ontwerp van dit vollediger algemeen re-

tglement wordt wel niet van mij gevorderd : dit is

'de taak van het genoemde ftlinisterie ; en het zou

verwaand ïijn , zich datirtoe op te werpen , en

roverbodige moeite , zulks te beproeven , zoo Jarg

'de zaak zelve geheel onzeker is. 'a

Evefj-

' (•) De Keurvorst van Hcshh h^ch tot eene -sooA-

•^elijke werkzaamheid een afzonderlijk Ambtenaar TjC»

mocuid, ilfg. duisehr, 37 februarij 1817. Art. vi»
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Evenwel wil ik niet nalaten , hen: die vanwege

jdat Ministerieel Departement immer met het voor-

bereiden van zoodanig ontwerp belast mogt wor-

.jdcn , op een hulpmiddel opmerkzaam temaken,

plat, naar mij dunkt, ondanks het verschil der

.laiwis- omstandigheden, en der gcheele strekking

van dat stuk , in dezen van uitmuntenden dienst

^üu kunnen zijn.—

•

Ik bedoel het Keur-Hessische Gilde - regle^

:m.enP van den 5. Maart 1816. (waarljij nadeihand

jnog twee ampliatiën van 27, Februari] 1817. en

. 17. October i8 18. zijn gekomen.—) Hetzelve

.dient, in de eerste plaats, tot herstel der oude,

onder de Fransch-Westfaalsche beheerinir afee-

schafte , gilden 5 maar geeft bij die gelegenheid

aan alle eene eenparige , zeer uifgcweikte ei\

nasuwkeun'g bepaalde inrigting, m.et afschaffing

der oude misbrufken , en zorg tegen het weder

,
insluipen van dezelve , en met toelating van zÓo

... . . .
.

. )

; vele vrijheid en lihejaliteit , als de geest des tijds

: aan dien Vorst en die van zijnen rade scheen te

Vereischen of te kunnen veidvagen.

Behalve het gene , dat betrekking heeft óp de

. Buitsche zede van het rondreizen der jonge

'handwerkers, en 't welk dus .t)p ons land mm-
.4er toepasselijk is, behelst dit stuk, vanwege

i:4eszelfs yooraame doel, het herstel der oudcGil-

deü,
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den, versclieiJene bepalingen , die slrijdif( zijn

met het deukbeeld eener vrije corporatie , hoe-

d.'inige wij volgens de voorslagen van Soden en

Jacob en de HoUandsclïc wet van 1808. hebben

opgegeven: b. v. Art. i4. en i5, het verbod van

alle G//cZe- nering, Imiten uitdrukkelijlce Vorste-

lijke toelating ; en het zeer naauw beperken van

alle liandwerk en burgerlijk bedrijf, ten platten

lande 5 Art. yo. het verbod vian in het huwelijk te

treden voor de liandwerksknccliten (gezellen);—
de bepaling , Art. 1 ig , dat wel regelmatig , elk

'die zich aanmeldt, en bekwaam bewijst, tot het

gilde zou moeten toeaeiaten Avorden : doch dat

• blijkbare orcrbezetheid van eenig bedrijf reden

zou kunnen geven om de toelating te weige-

ren, (*); het verbod, Art. 170. van in meer

dan

(*) „ Zal men dan niemve Leden tot eene corporatie

toelaten, ook, wanneer dezelve blijkbaar reeds te vele Le-

den heeft, dan dat elk een burgerlijk' liestaan zou kumtièn

vinden?"— ïtntw. I. Wanneer eên^iedér zijn ambacbc ,of

. bedrijf oefenen kan , alwaar hij wil , ook buiten zijn ya.<te

woonplaats, is deze .zwarigheid veel geringer.— a. Bij

zoodanige vrijheid vafr nering en ve-rtier, kan toch de- te-

genoveraestelde maatregel van afwering, deszelfs oogmerk

niet bereiken.— Maar, 3. dit is juist het g^roote stry.d-

'

punt; van gesloten Gilden,— of vrije corpofatiën (volgeïis

• de denkbeelden van Jacob en Soden, en de Hollan'd-

sche wet van i8g8 ; welke in zoo verre overeenstemmen) ;—
«n ik maak geene zwarigheid , het katste te verkiezen

:
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êsn ëeü (jiMe te gelijk sich té laten iüfsefeifi

ven (*)j— de afperking, volgens 4rt. lyS , van

Bepaalde grenzen of disfcrikten tot de üitoèfeiring

Van elks betli ijf. -^

Maar tooi- het overige, gelijk deze verorde-

ning door die Duitschti ScNrijverSj die voor liet

herstel der oude Gilden zijn , hooglijk geprezeii

^ordti als eert tncdel vaix eeri tolledig en isit-

inuntend Gilde - reglement , scliijht dezelve mij

toe, inet de hoodige veranderingen, ook voor dé

2. GEÈ. IV. D. ] stziki H in-^

é-) Om de menigvuldige moeilykheJen en bezwaren, Waariii

tncn zich W'kkelt, wanneer men telkens tusschen de aani

Wczige Gildegenooten, en hen die zich aanmelden, moet

^aan beoordcelen , of er plaats voor flog een nieuw 1'd vari

die nering is, of niet ?— b) Om dat ik de zwarigh 'id

Van vrije toelating van kundige lieden niet zoö groot be-

Jchouvvj (daar toch elk zijn eigen belang en vooruitzigted

behoort te kennen en te overwegen) als de beperk'ng dei

l^rije industrie:-^ c.) om dat^ wanneer de Regering zich

fcens tot zulke zorgen inlaat ^ zij als 't ware de vtrpligi

ting op zicti neemt, ^ra elk burger deszelfs niddeleri vad

«iestaan te verzekeren , en dan tot allerlei verkeerde ëa

tegenstrijdige i meer na- dan voordeel'ge maatregelen gé-

flrevcn wordt , waartegen de edele va n Alphe n te regtéa

krachtig gewaarschuwd heeft, in zijne Prbevè over de Ar-

«icede en hu gebrek aan arbeid y in het Magazijn ^oör hét

^rmcnwezin, ! V. D. i . St waarbij hij zich ook bij/Ond^ r ojp dè

•udeNederlandsche rcgeerkunde in dezea beröc p't. bl. 45? 4®»

(*) Bij de nadere verordening vaii 17 ÖCtöbef i'&i^

Art. 5^ is do vrijheid^ om van hcteehe Öilde^ Cnuds béJ

tal nJej ici eca aadei' wer té §di:n i üiidrükkêiylt |eWas|*'



Ifirigtin» en het bestier en de adininisfratje run

Yrije neiing - genootschappen , eene zeer go«d«

handleiding en ruime bouwstof te verschaffen. Ik

Zal de schets van derzelver inhoud en verdee»

üng hier opgeven,

I. APDEEiiiNG. Algemeens bepalingen,

Jht 1—25.

II, AFDEELTNG. Van de tot de Handwerken

of Bedrijven behoorende personen

1 Hoofdstuk. Van de Leerlingen,

1

.

Van derzelver aanneming en het leer-Co»-

ti-act, Art. 25—35.

2. Van de beliandeling en opleiding der Leer-

lingen , Art. 36—5o,

3 Van de Handwerks - scholen , Art. 5i— 65.

3. Hoofdstuk, Van de Gezellen (of Knecliten
)

1. Van de Gezellen in het algeniceir, Art,

66—70.

2. Van de arbeidsjaren en hel reizen op het

handwerk, Art. 71— 102.

3. Van het arbeids - contract , en de betrek-

kingen tusschen den Meester en den Gezel

,

Art. 105—119.

4. Van de Gezellen- herberg en kraaken-

kas, den Opzigter (^^It-meister^, en zijne

Adsistenten, Art. i20-«»i38, r*Jf
5. Van

/•) (Dit is geheel betrekkelijk op de reizende Handwerfcs-

liedec, waarover o»k bet grootst gedeelte vsB No» 2. gaat.-^
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§. Van Gezellen-misbruiken, klagten en op»

standen, Art. i5g— 147.

S. Hoofdstuk. Van de Meesters van het Hand-

werk.

1. Van het Meester - regt in het algemeen
j

lioe hetzelve verkregen en verloren wordt , Art.

148—174

2. Van het uitoefenen des handwerk* , Art.

175—190.

3. Van hét regt van eene Meesters-weduwe,

Art. igi—164.

ÏH Afdeeling. Van de Opper- Gildemeesters

(of'Gilde-Voogden) en de Giide-Overlieden , de

Gilde - Vergaderingen en de Gilde-Kassen.

1

.

Hoofdstuk. Van de Oppervoogden der Gilden,

en hunne Regterlijke uitspraak, Art, 1 g5- 2 10,

2. Hoofdstuk. Van de afgevaardigden der Re-

geel ing bij de respective Gilden, Art. 211—2

1

6.

3. Hoofdstuk. Van de Overheden der Gilden ,

Art. 217—229.

i. Hoofdstuk. Van de Gilde - Vergaderingen y

Art. 25o— 8.

5. Hoofdstuk, Van de Gildekas, en derzelrer

bestuur; en ran de Dood- bussen, Art. aég

tot 259.

Aanhangsel. Van het Kooplieden - ( of Krsi'»

iK«ii-) bedrijf, Art. 360—268, r



-Bij de latere verordening >ian syFebruarij 1817

is Art. 10. een nieuw en eenparig uioclél aange-

wezen , voor de inschrijvingen der Leerlingen ei»

Gezellen, die bij de respective Gilden moeten ge-

schieden C*) , en, Art. 12, bepaald, dat alle de

.onderscheidene oude Gildebrieven of' Reglementen,

door een daartoe gesteld Ambtenaar , moeten na-

,
gezien, en met het nieuw algemeen Rcgiemeut

in overeenstemming, en in eenen eenparigen vorm,

We-ke aldaar ook hooldzakelijk is aangewezen,

gebragt moeten worden : bij dewelke , de mate-

liêöle verscheidenheid , die de omstandigheden vaa

elk Gilde in elke Plaats vereischen , volkomen

bewaard kan worden ; terwijl men echter liet be-

loop derzelve , zoo wel ten opzigte der onder-

scheidene Gilden van dezelfde plaats , als nopens

hetzelfde Gilde in verschillende plaatsen , met

,<een opslag van het oog overzien kan.— Bij ons ,

in iQO veel grooter Rijk, zou dit werk eerst in

elk gewest aan een Lid der Gedeputeerde Sfalea

^ienen ppgedragen te worden ; terwijl , iïidien

men
( ) Ten einde de Knechten onder een zejcer opzigt te

*|iouden, oordeelen de Fransche Schrijvers, die tegen de

'.piWen zijn, dat hot Livrei . of personeel aaineekcüing»

boekje, bij latere Fianfche wetten yoorgeschrcven , vol»

doende is. Doch men moet hierbij opmerken, dat deFran-

"scbc handwerker , ofschoon niet zoo regelmatig op 23J^

Randwerk reizende als de Duiti'Che, echter meer jl?Db||r.

J|21| sch^'St te zijn, dcia de Ncdcrlaadsc^f,
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men nng een honger en meer algemeen oordeel

er over wilde laten gaan, en meer eenparigheid

er in brengen , nien die respective Provinciale ont*

werpen (zelfs wel in tahi^lien rehia'^t ) aan hek

Ministerie van Nationale Nijverheid koa doen in-

zenden, en van wege helzcive , l.v. aan een Re-

ferendaris van Slaat, of eene Commissie van twee

of drie zulke Ambtenaren , het algemeen over-

zigt van alle die Beglementen zou kimnen opge:*

di-agen worden, (verg. bov. bl. 109, ii o).

Het was mij aangenaam, ook in dit ïlessisché

Keglement van stellig herstel der Gilden , een

voorschrift gestdd , en eenigzics uitgewerkt, te

vinden tot de oprigting wsn Handwerk- scholen f

(II. Afd. 2 Hoofdst. n. 3. Ait. 57— 65).

De Duitsche Schrijvers , zoo wel , die de geslo-

tene Gilden hersteld willen hebben (b.v. Rau,

iii z.jiie aang. Prijsverhandeling S. i5lj— 162),

als, die geene geslotene, maar vrije corporatiën

willen inrigten (Soden VI. Theil. ^ i63— i65

en Jacob ^ i5i, i52. en 187.) en de Fransche

Staathuishoudkundigen , die alle denkbeeld van

Gilde verwerpen (Say en Ciiaptal^, dringen

eenparig hierop aan. Dit zal dan eene zorge der

'Tcgering, het zij naar een algemeen voorschrift

4ör Hoo^eXiaiids- regering, hetzij eene piaatse-

H 3 .
lijk



!ijt nuttiige inrlgting, reenen te wor(!en; en op

deze wijze zal de regering voor den Handw.rks-»

Btand in 't algemeen zich deelnemend en nuttig

werkzaam betoonen ; en , door aanleiding te ge*

^n om netter en beter te arbeiden . meer uit-

werken , om de middelen van bestaan te verbe-

teren , dan cene cifgeperkte Gdde - inrigting buiten

dii immer doen kaa. Doch alzoo dit st^k eigenr

lijk niet tot het bepaalde onderwerp dezer V«sf-

fcandeling behoort, en bij de gemelde Schrijver^

goede 3;!nwij?ingen er toe gevonden worden, zal

ik mij hierover niet verder uitbreiden.-«—

Even hierom zal ik mij ook niet inlaten , over

jsene andere iioofdzorge , waardoor de Overheid ,

veiliger en krachtiger dan door regtstreekscUe

m^ati egelen , ten voordcele van den Burgerstanti

zal kunnen wei kzaam zijn : bijzondere zorge na-

'ipelijk, voor de zedelijke bescliaving, welke mét

de yeistands- en kunst- beschavinc steeds in ver-

band behoort te staan , en eenparig behai tigd t«

worden ; waardoor dan een gewenscht geiieel ont-

staat, dat de bëste waarborg oplevert yoor per-^

sonele welvaart eu voorspoed in het gekozen bc-

^lijf? ondanks alle concurrentie van anderen, en

zonder eenig gildebedwang. Doch ook oyer dit

j>ndcrwerp behoef ik thans te mir.der hier iets tij

^cluijven, om dat ik mi; voorstel; dw^ tUt stuk

•4^
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nLlcrs volledig zal behandeld gevonden worden,

naar aanleiding van de Prijsvraag der loffelijke

Maalscliappij tot nut van h Algemeen: » Over

» de middelen van yoorzoig voor de zedelijkheiii

j> in verderen leeftijd , van hen , die op de scholen

j) doelmatig onderwijs genoten hebbtju?"^ waar-

bij ook nitdrukkelijk aangewezen is » te letten,

> op de pogingen , die van Gouverneraentswege

,

> of door Gemeente - besturen , daartoe aouden

» kunnen aangewend worden.**

De aauteekeiiing yan de Leerlingen en Gezel-»

len , bij de Overheden der Gilden , en het Lwret,

bij de latere Fransche wetten voorgeschreven , ea

"hetwelk, ondanks het weder invoeren diez aan-

teekeningen en personeele registers , wel verdiende

behouden te worden , zullen , ten opzigte van

'b.en , over wien wij hier handelen , van het hoog-

ste nut kunnen zijn. [z, bladz. 124.J

Haar ik moet ten slotte nog kortehjk iels zeg-

gen van eene bijzonderheid , die met de middelen

Tan bestaan , en met de algemeene inrigting (" en

fen onbetwistbaar nut) der Gifden in het naauw-

Ste verband staat: de zorg voor onderstand bij

stiekte, ouderdora of andere noodlottige oorzaken

Yan verarming , het zij der Leden , of der G^-

jKÏlea der aeenngen, ( Gilden of Corporatien )-•

Il 4 Hoew
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'Hoezeer ik ga.^rne , althans grootendeels , zól

loggen en , liet geen boven (in het voorgaande

Koafdstuk, Afdeeling II.) in de redenering tege»

de Gilden gezegd is , nopens de zorg voor een

Joelniatig aigeoicen Arn^^en- v/ezen,als diere ph'gt

êcv Oreilieid; en dat de verzorging door de l)ij-

zondere Gild^^n , uit eigen zaanigcbragte gelden,

-Bain eenparig van weiking en kostbaar van ad-

'kiinistratie is:— verse! lafle dii^ toch , Luiten twij-«

tel , een zeer groet nut aan de Güdegcnooten

,

«R tevens ontlasting aan den Arnicnsfaat, en alzoo

aan het algemeen, dat, bijkans overal , de bui-

tsïiüieü zoozeer verminderde en verslapte armen-

fcindfien , door grootere vrijwillige giften , of stede-

lijke belastingen
, , moet te hulp komen. Dje bij-

dragen 'en bijzondere opbrengsten in det'espcc-

tive Gilden ofCorporatiën, zouden dus mede we-

d'erom hersteld dienen te worden : doch op eea*

irtatigen tas, zoo dat ze niemand uitermate kon-

-éen drukken. (ziedeHoII, wet van 1808 Art. 6 )

;

.en zouden dan, al wierd de corporatie naar het

plan van Soden (en- niet dier Hol'andsche wet)

.geheel vrij gelaten C*}> niemand terughouden

ven er deel in te nemen.
Deze

(*) Wij hebben in ons ! Hoofdstuk aangtmerkt, dat

hl] verscheiden Amsterdam'^che Gilden de bus van onder-

-ftaud afïonderljjk , ea aikeo v«« viye de«laeraers , b».
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Deze wilde ik (hn met de nieuw* en alleiw

heilzaamste inrigting der Spaarbanken in verband

.|i)rengen. Zoo dat, b.v., elk vierdeel jaars, de

jnbrengst van het Gilde, door de Overheden, op

naam van het Gilde , in de spaarbank op renten

gezet
] maar , door hen , in den hunne , eene perso-

:pele aekening voo)- elk der Leden gehouden vvierd;

en dus, wanneer bij noodzaak van onderstand,

een Lid zich bij de Overheden aanmeklde, dezen,

na onderzoek, hem konden leenen of uitkeeren;

eerst , zoo veel hij op zijn naam , en wegens eigene

inbrengst en opgeloopeuo renten, in het Gilde-

fonds had: terwij! , zoo dit niet langer toereikte,

zij hem wel eenigzins verder • lersteunen kon-

4en
, (uit de fondsen der genen , die van rampen

en vari behoefte van onderstand bevrijd bleven,

of uit de overige baten der Güdekas
;
) maar zich

dan tevens yoor hem aan de Armenverzorgers,

waartoe hij verder behoorde, adresseerden, en de-

ze noopten , mede een gedeelte tot z^n onder-

houd bij te dragen.

Dus had 1. de ongelukkige een raadsman, en

yoorspraak j waaraap hem dikwijls nog meer, dan

aan

«t-nd.— Ook bij de Hessische Gilden zijn de Doode- ea
Begrafenis -kissen- (of bussen, gelijk wij ze noemen,') b^
^e Gilden, wel eene gewoone , maar aiet floodzakelüke ia*

^^iS,üai. Gilde- reglemsnf. Jixt.zs^.



«a« anderen onderstand, gelegen is. 5. Het Waï

no^ minder vernederend, in geval van behoefte,

eerst ztjn eigen ingebragte terug te genieten : terwijl

5. ahoo door die ondersteuning eerst elks eigene

pekening vermindeixle, de toevlugt tot het Gilde

noof meer vermijd zou worden , dan wanneer mea

zich sleclits de algemeene kas voorstelt, waarto«

• wen zelf mede bijged'«gen had , en waarbij men

dus Epkent schade te hebben , indien meu er niet

sself uit trekt.

De Regeer! njr zoude ook moeten trachten , door

middel der Gilde - Overheden , en der bijzondere

werkbazen , eene dergelijke inrigting te makc»

yo<*r de gemeeife werkhetien ; het zij van Iniui

dag- of weekloon eene kleinigheid algehondfen»

bet zij dit zoo veel vermeei derd ; maar in ai'lea

flevalle zoo , dat dit geld , in de eftrste jilaals tot

)»«n personeel, doch verder ook tot coUeclief voor-

ded en waarborg, in de plaatselijke spaarbank

gestort wierd.

Dit kou echter alleen plaats hebben bij die be-

Jrijven, alwaar, ofde werkman boven zijn nood,-

óruftig dagelijks Ijrood iets kan besparen , of van

den werkbaas eenige verhooging van loon gevergd

, kan worden.— Want , dat , in den bestendige»

tweeslrijd vaawerkb*aj euwcrknianj oferhooge

É
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©f lage belooning , de Regeering zich de ziaalc ées

armen, zoo ver de billijkheid aan hunne zijde is,

moet aantrekken tegen den dwang der rijken, dit

ben ik met Sismondi (Liv. VII. Ch. 8. en g.

)

en T a n A 1 p h e n (in zijn aangehaalde verbande-»

ling ) volkomen, eens. Maar verder , dan tot zulk

onderzoek en zulke voorzorg, als ik even zeide^

gjeloof ik dit niet; en, verder uitgestrekt, wordt

de fraai philanthropisch klinkende stelregel: »l'ou*

y> vrier a droit h la garantie de celui qui l'em-

> ploie 5*' ligt ongerijmd en verderfelijk : belial--

Tè, dat dit regt van garantie door Sismondi

friechts toegekend wordt , onder de wederkeerige

veipiigting, dat de werkman , zoo lang bij dezelve

UGodig heeft, zich van het huwelijk onthoude.-*

Doch ik gevoel , dat ik hier gevaar loop van

af te dwalen van het onderwerp dezer prijsvrage

en veihandehng. Over dat onderwerp zelf heb

ik , niet naar rriijn' wil en wensch , maar naar

roijn vermogen , mijne opmerkingen e» gedach-

ten te berde gebragt , in de hoop van iets te mo-

gen bijdragen tot het edel , mensch- en vadter-»

kndUevend doel des Genootschapi. Derhalve,

en daar de tijdsbepaling mij diingt , breke ik

kier af, en make een

EINDE,



[I^ii bladz. iiS, 119. verg. de Fragmenteü

^

geplaatst in Muemos. X. D. bl. 253—257.

De verordeningen nopens het Livret der Frari-

gche Handwerlrs- gezellen, (bl, 1(7, 119.) zijai

volledig te vinden in F 1 e u r i g e o n , Code AdmnU
itralif^ de la Poiice, v. Ouvriers, T» 11, p. 159* IV»]

Eerst Tia het afdrukken dezer Verbaadeliag, komt mij

ter hand het 1.0. 2 Stuk der Wijsgecrigti Verh n lelingetf

vaa de Hollandsclie Maatschappij van Wetenschappen te

Haarlem,, waarin, behalve de prijsverhandül'rig van dea

Heer R. Scheren berg en mij, over de Oorzaken der /Ir-

tnoede in Europa, ook ecne voorkomt van deiizeifJen ge-

leerden Rau, wiens Verhandeling ten voordeele van de

Gilden, in de boven.staande Verhandeling meermalen aan-

gehaald is. A'daar lee» ik - bladz. 238 , aanceck. : „ De

Inschrijver [Rau] beeft zich elders duidelijk \OQr de

1, Gilden vc-rklaard : een gevoelen, waartoe de Schrijvers

9 van hel antwoord op eene nieuwe, Zetuwsche prijsvraag,

^ ook overhellen."— Dit i.s mij te meer onverstaanHaar

,

om dat, toen de Heer Rau dat sckreef deze ^^erhande»

ling nog niet geschreven was — Heeft hij, m'jschien, de

Vitschrijvers dezer prüsvraag bedoeld ? dan laat ik dit voor

zijne rekeni»g f (doch. z. bov. bl. 97.)— Of is er mi»«

Schien onlangs eene Deensch - Selandsche prijsuitschrijving

. tver dit aclfde onderwerp geweest?—
H. W. T.
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iler Wetenfchappen , mdcccxxiv.



Het Gemotfvhap wil, door het hekroonen en

uitgeven van , aan hetzelve in V algemeen

voldoende^ Verhandelingen
.^
geenszins ver-

fiaan worden , al de daarin vervatte (ieU

Vingen volkomen toe te fiemmen , en als ds

zijne aan te nemen*

Het erkent ook geene exemplaren voor echt^

dan die door den Secretaris des Genoot'

fchaps onderteekend zijn*

61
yC^:.^22èn.i^^^



ANTWOORD
OP DE VRAAG:

VOOR HET JAAR

M D C C C X I,

opgegeven:

,, LJaar de zelfontvlamtning van den Phospho"

„ rus in het luchtledige , ofschoon door proeven

5, jlellig bi'wezen , echter van omfiandigheden

„ fchijnt af te hangen , die nog rdtt genoeg be*

„ kend zijn , vraagt de Maatfchappij : fVelke zijn

„ de vereischte omjiandigheden ^ ouder welke d&

„ zelfontvlamming van den Phosphorus in "'t ge-

melde ijdel plaats heeft , en welke is de oorzaak

,, van dit verfchijnfelV*

9»

Aan liet welk de gouden Eerprijs door het

ZEEUVVSCH GENOOTSCHAP DER WETEN-»
SCHAPPEN, den 24. van Wintermaand 1 8 1 4.

IS toegewezen.
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% 87— 5 95. Cladz. 354-- 487.

Hoofdfluk III, Bedenkingen tegen des Auteurs

voorgeftelde verklaring van het verfchijnfel der
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$ i. j3g zelfontvlamming van den Phospliorus in

het zoogenaamd luchtledige of ijdel der luchtpomp

lieeft, duordcizelvei'fraaije vertooningen, niet slechts

liet oog , maar ook de geheele aandaclit van na*

tuur- en scheikundigen getrokken , en bij velen

bedenkingen doen ontstaan omtrent de anders al-

gemeen erkende leer der verbranding van vlamvat-

bare ligcliamen;' welke leer zekerlijk als eene der

grondzuilen onzer tegenwoordige scheikundige be-

grippen beschouwd kan worden.— Dat dus eea

geleerd en verdienstelijk Genootschap, ter voldoe-

ning aan het verlangen van wijsgeerige beoefe-

naars dezer studiën , eene prijsvraag bij herhaling

over dit onderwerp heeft uitgeschreven , zal onge-

twijfeld met welgevallen beschouwd, én met dank-

baarheid opgenomen worden.

z.G^Eü.lY I>. a stul\ h Reed?
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Reeds tan 't jaar 1807 heeft liet Zeeuwscli (re-

nootschap een voldoentl antwoord op de bovenge-

melde vraag (schoon toen eenigzins anders voorge-

steld ) te veigcefs ingewacht. V\ el was door sleclits

eenen schrijver eenc Verhandeling ingezonden ,

doch deze voldeed niet. Dit nu, dat maar eeit

eenige natuur- scheikundige zijne pogingen in

die jaren aangewend heeft , ter beantwoording der

opg<"gevene vraag , maakt reeds bedenking genoeg,

zonder nog op de moeijclijkheid van het onder-

werp zelve te zien , om dezezeifsontvlamming na

te sporen, en over derzelver oorzaak tich te ver-

klaren. Ik heb die moeijclijklieid in eene niet

gei jnge mate ondervonden , en het onderzoek der

vereisrlitwoidfnde proeven, derzelver herhalingen-

ïnfvvijtelachtige gevallen, de noodzakelijkheid van

èeer oplettend en nanvvziende in het waarnemen

Hj (lezen te zijn , hebben mij veel tijd , kosten

en radenken veroorzaakt : ik behoef ten bewijze

Mc; van geene meerdere woorden te gebruiken;

liet vele en onderscheidene , hetwelk de volgende

bladzijden bevatten , toont dit genoegzaam , en het

Genootschap moge oordcelen in hoe verre ik aan

'deszelfs vraag beantwoord heb, bij mijne pogin-

gen om tot het gelieim dezer zelfontvlammirrg

"door te diingen.

§ 2. Ten einde het geen ik over dit onder^

]W'erp opgezameld , liepioefcl , waargenomen en

.

'

ove*-



evcrdaclit beb , in eene belioorlijke orde voor te'

dragen, zullen efr drie Afde3lingen noóJig zijn:

in welker eerste voor zal komen , het geeu mij be-

kend is geworden van de onidekkiiig dezer ^ölf-

onlvlammmg van den Pliosphorus. De tiOeedA

afdeeling zal een uitvoerig verhaal bevatten vari

deproeven door mij QY ^^'^ önderNterp uitgedacht

en ondernomen , en pan de omstandigheden on-

iler welke zij mij zijn voorgekomen , als ocrk van

de verschijnselen die zij opgelevei'd hebben. Ein-

delijk in de darde afdeeling zal ik de uitkomstcni

dezer proeven en het geen bij dezelve waargeno-^

men is , in overv/eging en onderzoek brengen ^

ten einde, indien mogelijk,-'— de omstandighe^

den onder welke dit perschijnsel plaats heeft j

ïe leeren kennen en deszelfs oorzaak te teereri,

i^erklaren*

A 5 ??:E!ï^sf:^



EERSTE AFDEELING.

^0veT de ontdellcing van het verschijnsel der.

zelfontvlamming van den Phosphorus

in het luchtledige.

5 3. Schoon reeds Hawksbee deze ontvlatn-*

lïiing van den Phosphorus waargenomen heeft (a),

heb ik echter geen vroeger en meer volledig berigfc

dier ontdekking kunnen nasporen , dan dat van

den Heer van Marum, A. L. M. Med. & Piül.

Doet. te Haarlem , 't welk gevonden wordt in de

f^erhandeling van Teijlers tweede Genootschap

10'- stuk

(a") In zijne Expertencd Physico-mechaniques Tom, I.p. ï/^<f)m

waar de zelfontvlammingvan don Phosphorus aldus beschre-

ven wordt: Je mis un pende la composition de Vexperknce prs'

f, cedente (^savoir deux ou irois petiis morceaux de Phosphore ,

„ UK peil d'huile de -iilriol , d'' hiiile de tartre par defaillance ,

y, et d''hi'.ile de cloux de girofle') sous Ie recipiënt , djin iiiie bou-

„ tcille , dont Ie col étoit étroit , et elle ne donna' qii^iitie lumlerê

y, trts petite ; mais ajant pompé Fair , la lumilre devint plus

^ forte, et elle augmenta d mesure que la rarefaction de l'airav.g-

^ menioit , et elle se leva hurs de la bouteille en forme de piramide.

y, Enfin Qquoique l"air fut bien épuisé du recipiënt^ les vapeur$

y, qui sortireni du melange montbrent dans ce milieu si rarcfié

,

^ et si subtil , et s'éléverent jusqii^au sommet du recipiënt , qui

^ n^etoit pas beaucou^ dleyé ^ elUi descendircnt enmite leluug

^ di ses^argi^t^.
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Vo*' stiilb bl. 4o enz. [h) hetzelve moge , als al-»

zins me'dingwaavdig , bier de eerste plaats be-

tleeden : » In December 1798, wilde deze be-

roemde Geleerde, bij gelegenheid eener les in

Teijlers stichting, het verbranden van Phospliorus

in gas oxigène , en deszelfs vereeniging met het

oxigcne,— op de wijze van den Heer Lavoi-

sie'r,— in een glazen bol aantoonen: doch hier

bij , ter aansteking van den Phospliorus van het

brandglas geen gebruik kunnende maken , dacht

Z.Ed. zulks het best door electrische vonken te

bewerken. Daar het echter niet wilde gelukken

om den Phospliorus op zich zelven door electrische

vonken aantesteken, wond den Heer van Marum
een weinigje katoen, het geen slechts de zwaarte

van I grein had , om het eene eind van het rolletje

Phosphorus , en strooide hier in een weinigje poe-

der van harst. Dit dus met harst bedeelde katoentje

stak ruim | duim boven het rolletje Phosphorus uit.

Voorts werd dit zoodanig tusschen twee geleidende;

draden in den glazen lx)l , op een steunsel vast ge-

zet, dat de electrische vonken door het met harst

bedeelde katoen konden doorgaan." Aldus werd

de aansteking van Phosphorus door electrische von-

ken beproefd j » zijnde in deze proefneming,—

A 3 di»

(J) Als ook in de Chemhchs en Phijshclie Oefeningeii vs»

f. J. Kasteleijn, Deel III. bl. 249 en vervolg, en in dSi

tt»mal(s de Chemie T9m, XXI- p. 158,



)5iè geen ander oogmerk had, dan om te zien of e»

ook in den toestel of" wijze van beproeving ccnig

ge]>rek heerscl^te — niets vreemds vooi-geyallcn,

en bi] gevolg ook niet de zelfontylamming vanden

Pliosphorus , dewijl de bol niet verder ontledigd

'tt'as, dan tot de kwik in de lange kwikbuis , nog

omtient i duim lager stond , dan in de daar nevens

geplaatste baiometerpijp." De Heer van Marum
numeenende dat deze proefoeming , aldus ingengti,

zonder gevaar van mislukking zoude afloopen,

ondernam dezelve in eene los, den 7. December

van bet bovengemelde jaar : j) Ik plaatste'' [du^

Veiliaalt ZEd. vervolgens » weder een rolletje

^ Pbospborns , regtstandig in een sraeltkror^jevaii

>) platina^ bet geen in 't midden van een gJazea

:p bol van i8 duim middcllijn bing,bebbende voor-

» af bet bovenstaande eind van dit roiktje op ge-

» iijke wijze met een weinig katoen met barst

y) bedeeld
^
pmwondcn. Wijn oogmerk was nu

» den bol , zoo ver bet doenlijk ware , te ontle-

>) digen ; dan een zeer onverwacbt verscbijnsel

:j» verbindeide zulks. lïet kaarslicbt bebbende Ia-

at» ten vei minderen, ten einde des te beter te kun-

» nen zien welk licbt er aan den Pbospborus te

» zien waie, zagen wij nu bet licht zeer aanmer-

3jf keiijk toenemen , toen de kwiksboogte in de

2) peilbuis nog omtrent één duim van de barome-

^ ters booijte verschilde. Dit licht vcimeerderde



)» naar mate de luclit meer verljld Werd. In ef^

» zoo verijide lucht was ik echter niets min*

)) der dan de ontvlamming van den Phosphorus

» wachtende , en liet daarom met de werk.ng dor

» pomp voojtgaan. Dan tegen alle vu-vvachting

» zaoen wij den Phosphoius ontvlaamien , toen

» de kwik in de peillxjis nog ten naasten bij f

)) tiuim lager dan in den baron «eter ston j,"

y, Door dit zoo vreemd , als onverwacht ver-

» schijnsel verrast, haastede ik mij ecliterdeproefr^

D neming te vervolgen, om er den uitslag van

j) tot mijn oogmerk te doen dienen enz."

Daar na nog een en andermaal dezeproememing

•lieihaald hebbende niet hetzellde gevolg, en ter

vens na eenige proeven op de aanlesdcnde oor*

zaak dezer ontvlamming in het werk te hebijea

gesteld, weikein die Verhandeling m.ede beschre-.

ven , en der lezing overwaardig zijn ( c ) , besluit

"de Fleer van Ma rum dit verhaal zijner ontdek-

king , met deze woorden : », wanneer men phij-

7) sische proefnemingen in het werk wil stellen,

» om schoone of het oog treffende verse' i Ij nsels

y> te verloonen , zal men met de luchtpomp niet

'» wel iets kunnen aanvangen , hetgeen, naast de

^ electrische proeven in verijdelde lucht, door

^ A 4 zij*

(c) Ik zal van deze in het vervolg nadere opgave do^lV

Mii löijae gedachten over intdcdeclco.
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5> ?ijne fraailieid en verschcidenlieid , meer aTge-

» mecu beliagen zal. De proefneming is door een

> ieder die eene luchtpomp weet te behandelen

,

y> gemakkelijk te doen, Eene klok van middelbare

» grootte , van boven sledils van een kraan voor-

» zien , is daartoe bet best gescbikt. Ik heb tot de-

y> ze proefnemingen doorgaans genomen , rolletjes

y) van I5 , i| of uilerlijk 2 lijnen middellij ns, en 8

3& of 1 2 greinen gewigt , en dezelve 1^ of 2 duimen

y) hoog boven den scbolcl gesteld. Een stukje hout

y> of kurk, het geen deze dikte of hoogte heeft,

y) kan daar voor dienen. Ter plaatze , waarop men,

7) den Phosphorus wil stellen , behoort men een

3) weinig weekgemaakt wasch, of iets dergelijks

D9 te doen aankleven , om liier door den Phospho-.

jf> rus vast te zetten."

5) Bij het inlaten der lucht en wel bijzondei lijk

3) wanneer men zuivere lucht {gas oxigène) ia

» de klok laat ingaan , behoort men acht te ge-

y) ven, van niet teveel lucht te gehjkinte laten;

yy terwijl de grootere hoeveelheid calorique , bij

» de verbranding van den Phosphorus los gezet,

» de klok dan zoo spoedig verhit, dat zij gevaar

» loopt van te scheuren. Bij het gebruik van rui-

30 me klokken, heeft men dit minder te wachten;

D> met kleine klokken is echter de proef ook , bij

9 de gemelde voorzorg, in 't werk te stellen."
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§ 4. Ten einde regt te doen aan den «eeerdel»

'Ontdekker van dit fraai verscliijnsel , heb ik dife

bovenstaande uit de gemelde veiiiaudeling geoor-

deeld te mogen overnemen; door Hawksbee is

iets dergchjks bij den Phosphorus opgemerkt
;

(of)

doch de Heer ^y ai n Marum, heeft door zijne ont-

dekking bewezen , dat deze ontvlamming tot den

Phosphorus zelven behoort , en niet haren oor-

jBpiqng vindt in de met denzelven in vermenging

zijnde vloeistoffen , zoo als fjawksbee zich

schijnt verbeeld te hebben,

Een geruimen tijd , na dat de proeven van den

Heer van M a r um vs^ereldkundig waren geworden

,

verscheen er in onze taal een stukje, getiteld;

Onderzoek omtrent het ontvlammen van den

Phosphorus in het zoogenaarnd ijdel der lucht-

pomp , hriefgetvijze voorgedragen aan den Heer
M. van Marum ^. L.M. Med. etPhil. Doet,

te Haarlem , door A. van Bemmelen A. L.M.
Phïl Doet. et Lect. te Delft. Uitgegeven te

Zjeijden<, hij A. en J, Honkoop 18oü. Voorts,

alzoo het mij onbekend is of er over dit onderwerp

ïneer in het licht gegeven zij , moge dit weinige

voor deze Afdeeling over de ontdekking van hei

phoeaomen der zelfontvlamming van den Phospho-

A 5 xm

^ iWi) ' ^^^ ^^ Aanmerking a , onder $ j^



tus öls genopgzaam zijn : n)(»cr breerlvoeiig ecli-

tci' zal in het vcivolg cltizer Verhandeling , zoo aaw

de redeneringen van H a w k s b e e , als aan die

Tan beide laatstgeraelde Natuurkundigen gedacht

worden.

TWEEDE AFDEELÏNG.

Ov(^r de meest helcmgrljie , door den ScJirijvap

genomene^ proeven op de zeifontvU'nimir.g van

den Pliosphorus in het luchtledige / bene-

veiis een verhaal der omstandigheden

en verschijnselen onder welke deze

zich hebben voorgedcmn.

§ 5, x ^'•^ einde mij te wachten voor ontijdige hij-

potliesen , zal ik op den voorgrond plaatsen een

achtereenvolgend verhaal der meest belangrij!;©

van- mijne veelvuldige op dit onderwerp genoniene

proeven, en,— zonder mij met der/elver ver-

klaring of uitlegging in deze Afdeeling op te

houden -r- zullen alleen de omstandigheden , on-

der welke die proeyen zicli hebben voorgedaan

,

fn de verschijnselen , welke zij hebben opgele-^

Verd , vermeld worden.

' Dan alvorens tot dit verhaal over te gaan , zal

het Doodig zijn te doen opmerkei):

jo. X>a|



1*. Dat om de zelfontvlammfng van den Phos-

pliorus in 't ijdel te doen gelukken , men eenig

geduld en eenige voorzorgen gebruiken moet. [e)

a*». Dat

Ce) Ik heb liefhebbers van phijsiche proefnemingen

aangetroffen, die zeer klaagden over de moeijelijkheid oni

de ztlfoiitvlamming van den phosphorus in 't luchtledige te

doen geluliken; en ook ik flaagde niet — alvorens de boven-
gemelde verliandeliiig van den Heer van Marum gelezen te

hebben, —"in mijne eerste pogingen , doordien ik verzuim-
de den pliosphorus op de vereischte stoffen te plaatsen of
intewikkelcn: wanneer men echter op het geen in het ver-

volg der verhandeling den phosphorus isoleren genoemd wordt,
eerst en vooral opmerkzaam is , en voorts zorg draagt dac

de recipiënten of klokken, als ook de plaat van de lucht-

pomp droog gehouden en, na elke proef, afgeveegd worden,
?al men met eene gewoone dubbelde tafel luchtpomp, die

goed werkt, zeer we! alle mijne proeven, in deze afdee-

ling opgegeven, kunnen herhalen of dergelijken in het werk
Hellen ; mits •

1° Alles luchtdigt zijn. Met eene pomp die een, hoe-

Wel zeer gering , lek heeft , zal men in deze beproevin-
jen vruchteloos werken ; zoo ook indien de rccipienteil

Biet wel op den fchotel der pomp sluiten, maar 'er,- bij

voorbeeld , zand enz. tusfchon is.

so Men, in plaats van de klakken, op vet of r.atge.

Slaakt leder te zetten , dezelve droog op den fchotel der
pomp (lelt , en met ongezouten varkensreuzel en wasch en?,
dezelve verzorgt.

S** Wanneer de luchtsverijling tot eenen aanmerkelijken
jraad gevorderd is , men snel doorpompe , en hier mede
«nvermoeid aanhoude , zoo als uit eenige voorbeelden jq
deze verhandeling genoegzaam blijken zal : geduld gepaard
wet eenen arbeid tot vermoeijing toe , wordt dikwijle' bij

fieze foort yan proevea yereischt,
*
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2® Datilc, Eortlieidslialve, niet altijd de grooltö

der gebruilvte stukjes Phosplionis opgegeven heb;

Waaromtrent bier te melden valt , dat deze door-

gaans ter zA^arte van 6 grein of daar omtrent ge-

ïiomcn zijn , en gesneden ter lengte van | duira

en korter, van rolletjes wier middeilijnen nagenoeg

3 jjjnen hielden.

3°. Dat ik tot deze proefiiemingen eene dub-

belde tafel- luchtpomp van bet oude maaksel
(ƒ)

gebruikt heb, waarvan men de beschrijving en

öfbeeldmg kan vinden in de verza7neling pan

eenige fraaije proeven voor de tafelluchtpomp

tloor John Cuthbertson en James Mampneys ,

hladz. 5. en Plaat /. uitgegeven hij Yntema en

Tieboel /770. i'^ Dat

(ƒ) Het verwondert mij dat de Heer van Bemmelen»
in zijnen hier boven geinclden brief aan den Heer van
JHarum, fchrijfc : ,, dat hij die ontvlam 111 ing nooit heef»;

g, kunnen te weeg brengen met eene Engcifche luchtpomp,

p, die de porap vanden Heer van Ma rum, (befchreven /»

^ óe Vcrhanddingen fan Teijhrs fwesde Genootfchap X. Stuky

g, W. 107.) in werking weinig of niets toegaf," en deze zoo

genoemde onmogslijkheid toefchrijft aan de langzaamheid!

der luchtsverdunniiig , dewijl, zoo als Z. Ed. meent— ,, in

„ de eerstgemelde pomp de buizen zoo veel minder inhoud

„ hebben." Doch zou dit onvermogen aan die pomp hier

tocgefchrcven , zoo voor het overige alles naar vereiscl^

geweest zij , niet veeleer toegekend moeten worden daar-

aan , dat Z. Ed. niet lang genoeg met vlug en fterk door-

pompen liet aauliouden ? men vergelijke de voorgaaods

fanxnerk. c in 3°
.



.40. Bat de proeven, bij welke de warmtegraadl

,tan den dampkring niet vermeld wordt
,
geno-n

men zijn in eene temperatuur van 5 tot 10 gradea

op den tliermonieter van Reaumur : of van 44

tot 55 gr. op dien van Fahrenheit

.

5° Dat ik tot naauwkeuriger begrip van som-

mge verschijnselen , bij mijne proeven waargeno-

men , bet niet ondienstig geoordeeld heb , eenige

teekeningen of figuren bij de Verhandeling te voe-

gen ; in welker negen eerste en in de iS^-, doof

A. B. de schotel der luehtpomp wordt aangewezen,

Yerbeeldende dat boven derzeiver pijp E. een spa-

nen doosje D. staat , zonder bodem en welks dek-

sel &c. eenigsins ncderwaards gedrukt is, waarop

Toorts met een weinig zegclwasch de rolletjes

Phospliorus op zich zelven,ofin de verelschte stof-

ién ingewikkeld , vastgekleefd werden (g) , zijnde

in alle de gemelde figuren de verbeelde stukjes

Phosphorus met de letter p gemerkt , en de gla-

zen

(g") Het is niet volstrekt noodig den pIiospTioris bovea-

ëen schotel der lucbtpoiTip op (.en standaart te plaatsen»

iewijl de proeven incestnl ook ij-'lukken als raen de inge-

wikkelde rolletjes vlak op de p >inp ntderiegt ; gebrailcC

%)en echter zoo een doosje (hetwelk ik ter betere waarnC'-

fjnitig aanrade), dan verzuime men niet htt dekseltje, na

iedere proef af te nemen en te droogen , en als het te veel

«p zijne oppervlakte aangezet is, hetzelve om te keerea;

voorts na het tot eeriigc proeven gebrnikt te hebbca, mcï

•9^0 ander doosje te vtivviisalen.



-( i4 )-*

éen stolpen , klokken of boilen , in of onder wel-

ken de Phosphoras geplaatst wordt , met de lette G.

6**. Dat , dewijl geene der hier volgende proe-

Ten zonder een bepaald oogmerk door mij geno-

men is , ik het voor meest doelmatig lioude om
xlezelve onder afzonderlijke klassen , en daario»

deze Afdeeling onder Hoofdstukken, te biengen,

die ieder een titel voeren , ten einde duidelijk hel

oogmerk der daar in voorkomende proeven aan te

"wijzen. Ik ga nu derzelver uitkomsten opgeven b

weike met alle naauwkeurigheid waargenomen en

aangeteekend zijn.

HOOFDSTUK L

proeven op de verschillende zelfstandigheden\

hij bedekking met welke , de Phosphoru9

in het luchtledige al en niet van zelven

ontvlamt»

PE.OEP 1,

5 6. Tot deze proef nam ik een rolletje Phos-.

phorus , ter grootte als hier boven gemeld is , wik-

kelde het zelve in pluksel van kaarskatoen , op

die wijze als in fig, i. wordt aangewezen 5 waar,

door k k k dit katoen in hclwtlk ue rhosphoruï
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ingestoken en omwonden C^) is, aangeduid wordt}

liet bover!g( dcelte van het rolletje liet ik vrij^

even uit dit omwindsel uitstekende. Dit nu met eert

"weinig zegehvascli op liet doosje D vastgekleefd,

«n het toen met de giazen stolp G. overdekt heb-

Lende ( / ) , deed ik de hiclit. uitpompen ; en hier-*

mede vooi tgaande , tot deveiljhng zoo ver gehragÊ

was, dat de kwik in de vejrkorte pijl buis (ir)

sleclits 4 lijnen ^verd opgehouden , nam de zelf-

ontvlamnV.ng van den Phosphorus een aanvang,

oorafgejiaan , vergezeld en gevolgd wordende doo»

^e verschijnselen m de volgende ^ ^ te melden.

§ 7, Ik leken het niet ongepast, om bij dezie

proef

(^) Ter voorziening van ongevallen bij het herhale»

van sommige dezer proeven door anderen, vind ik mij vcr-

pligt f-enigc omzigtiglveid bij het omwinden der velletjes

phosphorus mctkatoencnen wcilen stoffen aantebevelen,want

lijjt gebeurt he; dat onder die bewerk'ng de phosphrrus
•ntvlamt, zijnde dezeive niet wel te blusschen, en bran.

icnde op de handen vallende is het gebeurd dat het tot op
het been dooi drong: zoodanig eene onvoorziene zelfont-

Vlamming van den phospljorus , slechts bij eene temperatuur

van IC gr. R, (54Fahr.) is mij bij deze proeven oVcrgeko-

«en. In het vervolg zal ik gelegenheid hebben daarover

meerder aan te merkeu.

(/) Hierbij zij herinnerd, het luchtdif t cimenterea Zie
aanmerking e in a°

(ky De verkorte peilbuis, die ik bij deze proeven ge-

Vruikt heb, had de lergce van 6 duimen Rhijnl , de schaal

aan dezelve gehecht ^ hield de duim in 12 lijnen v^rde-elA
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J)roef eenigzins uitvoerig de omsfandiglieden tH

verschijnselen te vei melden , die zich, ])ij proeven

volgens zoodanig eene inrigting met den Phosphorns

-genomen , voordoen. Niet , dan door menige her-

hahng , is het , dat ik alle die bijzonderheden opge-*

merkt heb , welke nu hier in hun geheel eenmaal

medegedeeld, bij de volgende proeven veel kun-

nen ingekort worden , ten minste daar ^ waar eene

genoegzame overeenkomst plaats heeft.

. Ik maak voorts eene onderscheiding in hoofd-

'jverschijnselen ^ en in die, welke van de hijzon-

dere besturing der proeven afhangen : de eerst-*

genoemde zal ik in de volgende acht ^ ^ beschrijven.
f"

§ 8. In de eerste plaats neem ik in aanmerking

te moeten brengen den rook of damj^ , die uit den

Phosphorus bij deze proefnemingen opgaat.

Het is bekend , dat , als de Phosphorus aan den

'- invloed der dampkringslucht is blootgesteld , er een

rook of damp van uitgaat : dit voortbrengsel heb

, ik , zoo in deze als in de volgende proeven , aanmer-

kelijk zien ( / ) vermeerderen bij de eerste slagen

mei

(/) Tot regt verstand van hetgeen ik wegens het zien

van den rook , en ook wegens het zien van het licht aan den

phosphorus , in deze Verhandeling mcldj , dient, dat de-

ze eu alle de andere proeven bij dag genomen 'zijn, in eene

kamer die, door digte blinden, geheel donker kon gemaakt

worden: deze blinden liet ik sluiten en opcHcn, naar gc«

lang van het geen ik wilde wa^inicnKn,



»et de lucltlpömp ; dan rijst die rook in eenéa

d-igtcn straal opwaarts , slangswijze zich vei-toö-

neiule , zoo als door de Jijn p a in fig. 2. woi-dt

aangewezen ; doch mei pompen voortgaande , wordt

deze straal spoedig ijler , soms zich in tweeën yer-

deelende , én weidia niet liooger dan tot nabij b b

kunnende komfen , daalt hij nederwaarts naar de

in de teekenirfg aangewezene punten cc. Vooits

al gaandeweg de lucht verijlendé , begint dezeft

rook het vermogen te ontbreken van zich optehef-'

fen , hij zakt dan langs het katöentje op het doosje

neder, of blijft als een wolkje daar boven hangen";

tegehjk in zijne voortbrenging zoo zeer verminde-

rende, dat, öls de kwik nog op i duim hoogte

Staat, dezelve oogcnschijnelijk niet meertè voor-»

schijn treedt , maar zoo ais mij , uit in het vervolg

te melden proeven, Idaar gebleken is, in zijnia

toortbrenging ophoudt. ^ -"^

Deze in de eerste periode der luclitsverijhng (m)
2.GEN..1V D. i2 *i«i\ B vaa

(ot) Ik heb het noodig geoordeeld in deze Verhandeling

eenige woordeu te gcbruikeu, waaronder zoodanigen die al«

nieuwe kunsttermen , mttopzigt totdenPhosphorus kunnen
aangemerkt worden. Zoo zal ik meermalen melding makea
van twee perioden o( tijdperken va?i luchtsverijliiig , en behalve

yzw phosphoreicentie (meer bepaald dan' gewoonlijk) ook aog
van i^:iicentie en incentic: daarenbovea van isoleren en isole-

rende stoffen enz.; allen echter alleen m?t betrekking t»t ded
Phosphorus. Zoo wordt dan hier en in 't vervolg, door de
eerste periode der iuchtsverijlitig bedoeld, de tijd dat de onN
wikkciing vaji den rook in deze § gemeld, nog aanhoudt.'
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Vaiï cien Pliosphorus uitvloeijende rook geeft hot"

genaamd geen licht van zich , maar is mij in het

duister , hoe lang en naauwkeurig ook bezigtigd

,

allijd voor het oog onmerkbaar gebleven.

§ g, Eene andere omstandigheid, die bij deze

proefnemingen als een tweede veischijnsel in aan-

merking komt, is het licht (/z), hetwelk dePhos-

phorus in dit eerste tijdperk der luchtsverijling

Tan zicli geeft.

Het licht, waar mede de Phosphorus, als liij

aan den invloed der dampkrings'ucht is blootge-

steld, over zijne oppervlakte schittert, en dat

soms golvend van denzelven afstraalt; dit licht

Waardoor hij ook zoo zeer de aandacht gelrokken

heeften belangwekkend geworden is , dopt zich bij

de proefnemingen in 't luchtledige meer bijzonder

opmerken ; dan toch ziet men in 't eerst hel zelve

Jangzameiband afnemen , zoo zelfs , dat het voc«r

een

Door isoleren van den Phosphorus bij dit onderwerp,

wordt bedoeld, denzelven te leggen op, ofte dekken met

Zelfotaudigheden, die deszelfs vvarmtestof niet afleiden;

dus zijn {solerende iigchamen, warmtcstof behoudende

Zeifstandighcden.

(3) Dit licht zal ik in het vervolg het ttrste licht of

fcet licht der Phosphorescenlie noemen, 't welk zich geduren-

de het zoo evcngemelde eerste tijdperk vnordoei; bij welks

verduistering ik eene nieuwe. Qtweede") periode in de luchts-

verijling vaststelle, die gehouden kan worden een begin te

Qsmen als de kvrik in de ,korte peilbuis op i duira {e*

y^Ueii is.



*en oó'genblik gelieel geweken schijnt : maar vepa

volgens begint liij op nieuw te lichten , welk laat-

ste doorgaans in sterkte toeneemt en tot eeneö

tuurgloed aangroeijende , 2ijne ontvlamming tem

gevolge heeft.

Schoon nu dit terriiinderefi en verdooven , \Vê*

der ontstaan en aanwassen van het phosphorisóbl

licht
,
juist nie^ bij alle Je volgende proeven waar

te nemen zij , ew 'er, om die afwisselingen op te

merken," een in dezen reeds eenigzins geoefend

oog gevorderd wordt , kan ik echter , op grond van

naauwkeurige en herhaalde waarnemingen , dezéj

lichts verwisseling als een verschijnsel opgeven ï"

dat bij elke onderwerping van den Phosphorus aam,

de zelf- ontvlamming in 't luchtledige plaats heeft»,

Men is gewoon om het lichten of schitteren,:

hetwelk de Phosphorus in dampkrings lucht doet^

zijne phosphorescentie (^o") \q noemen. In zoo

verre namelijk , als de , al gaande weg bij deza

proeven veiijld wordende, lucht nog op denPhos*

phorus werken kan , zal ik die benaming hou-*

B 2 den;

(o) Schoon de benaming vm PhospHorescentte in 't al»

femeen gebruikt wordt van het gUnsteTend. lichten van licht-

gevende zclfstandighcden, zal ik dezelve in deze vorhan-

deling alleen maar met betrekking tot den Phosphorus bè*

zigen, en wel bepaaldelijk om 'er dat lichten of glinstereti

door te beteekenen, 't welk hij vertoont, 200 lang ie damp'

kringsliicht haren invloed nog op denzehen kan uitoefenen t

meermalen zal ik dit glinsteren ook het eerste licht, datzicïl

l»y 4c2e proeven aan den Phosphorus voordoet, utnxix9a^4f



iden; tei-wiji ik Toor ïiet daarop volgend liclite»

-den naam van igfdcentie {p) gebruiken zal ,

{ivaarover nu nader.

s

§ ïo. Doorgaans Lij pene Loogte der kwik in

ide peilbuis van omtrent éé/z duim , ziet men op

uieuw een licht aan den Piiospliojus te voorschijn

treden; van dit oogenlilik stel ik het tweede tijd-

perh der luchtsverijling Xa beginnen , bij het welk

liet lichten van denzeiven niet meer aan eene wer-

king der dampkringslucht
( g ) , zoo als uit het

iVervolg zal biijkcn, utoct tocgcsclircvett worden

;

Jpiaar aan eene oorzaak, die de Phosphorus bij

ïich zeiven heeft. Ik noem daarom ook dit ver-

schijnsel het tweede licht of dat der ignicentie,

t De onderscheiding van tweederlei licht bij deze

proeven is mij van zeer veel nut geweest tot liet

grinden van het geheim dezer zelfontvlaraming, en

de waarneming hiervan is zeker eene nieuwe ont-

dekking omtieut dit brandbaar ligchaam. Ik zal

: dit

(j)) Men verstaat doorgaans door het woord igniccntte,

eene versdiijning van vuur zonder vlam; in die beteckejiis

of, zoo men wil, zelfs nog eenigzins bepaalden, zal fk van

deze benaming gebruik maken voor het /^//i'r(««;'/(;?i (verteren

door gloei j ing) van dtn witten omtrok der rolletjes, zondet

vertoornl/g van vlam.

(^) Want onder het verminderen der dampkringslucht,

door deze uit den recipiënt te pompen , vermindert het

terste licht aan de rolletjes tot eene geheele vcrdoovins of

ïfiïduistering van het zelve. Zie verder § 33.



<3it liet derde verscliijnsel noemen , *t welk zidi;

Ijjigint te vei toonen als de kwik op i of ^ duim,

hoof^te staat , en met de pomp dan snel doorwer-i'

kende , vermeerdert tot eenen vuurgloed , diei

door het katoentje dooi schittert , als een opwek*

lend kokend groenachtig vuur, aantoonende dft

ontsteking ( r ) van den Phosphorus , en waarop,

Vleest altijd zijne onlvlamming volgt.

^11. .Tijdens deze vertooning doet zich een

vierde verschijnsel voor : de Phosp[iorus door diti

gloeijcn aan zijne oppcivlakte vloeibaar gewor-

den, werpt (vooral hij eene inrigting der proe-

Ten als deze) eene meenigte lichtende sprangjes

of bolletjes uit , die zich door de glazen klok

verspreiden , en een niet onaardig gezigt ople-i.

reren,

5 12, Nagenoeg te gelijk met deze vurige m't-

B 3 spat-

C) Ontsteking (^incensio) ; hier door bedoel ilc eene
vermeerdering of hooger graad der ignictntie ; want deze
laatste kan aan den Phosphorus gebeuren zonder dat nog
daarop de ontvlamming van denzelven volgt, zoo als dit

vit de volgende proeven zal blijkeo : men vergelijke ook,
ter ondcrfchciding van deze beide benamingen , aanmerking

m. hier boven. Doch gelijk in 't algemeen bij elk ont-'

Tlambaar ligchaam , hetwelk men in vlam wil brengea,

^erst door verhooging in temperatuur Qd'xx. men ontsteken

noemt,) eene gasvormigheid in hetzelve te weeg gebragt

flioet worden, (want vlam is aangestoken en brandend gas)

^©0 ook bij denPhosphrrus, bij welken de ontvlamming i^i

't IttcUUedige eea gevolg der mamt i»,
. . ^



^attlngen , ziet men een Jlaauw licht uit dei

ï*hosphoras uitgaande. Dit licht is werkelijk (!•

vlam van het nu reeds ontvlamde rolletje : oogen-

Jjlikkelijk echter trekt deze ijle vlam zich zamea

èi de gedaante van een zuikerbroods - vorm of

fiïuts, zoo als in Fig. 3. door do kromme hjn

de aangewezen wordt. Schoon in het donkep

deze bijeengetrokken flaauw lichtende kring of

ylam zeer wel zigtbaar is , fcan men , bij het dag-

licht
,
geen licht aan denzelven zien , maar men

2iet dan in den recipiënt alleen eenen boog van

ijlen rook
,
(aangewezen iq Fig. 3. door de letters

g h i ) in welke de lichtende kring d e f omvat

is. Dit , zijnde reeds het ontvlammen van den

phüJ-phorus , kan voor het vijfde versdiijnsei de-

?er proeve gehouden worden.

§ i3. Een ander, het zesde yerschijnsel , inde

dpad fraai , vertoont zich als men zorg draagt voor

liet niet indringen der buitenlucht , of als men nog

eenige oogenbhkken langzaam voortporapt , hierin

bestaande , dat de gemelde licl.tkring of ijle vlam-

boog ( d e f Fig. 3. ) langzaam en statig zich uit-»

rekt, en opv/aarts verheft tot eenen prachtigen

lichtenden kegel
.^
zoo als in Fig. 4. door Imn

wordt afgebeeld («). Keurig voor het oog is het

ont-

• (j) Om het gezigt van alle de nu verder te melden

ifaaijc vertooningen te hebben , make men gebruik vao

f$a ö«rsc]jjl^eo {^cifieot als in |'i£. ^. afgel<ë(^4 ^.



«ntstaan van dezen liclitgevenden conus , keurig 00^
wegens zijne fraaije kleuren, mits in het stik-

donker de. pjoef doende , want bij het daglicht

levert dezelve niets voor 't gezigt, dan een zeer

fijnen rook -pijlaar van die zelfde uitgebreidheid.

§ li. Ik ga DU de volgende bijzonderheden

idezer fiaaije vertooning beschrijven. Gesteld de

buitenlucht hebbe door een of meerder lekkea

in de pomp of Jussehen de aansluitingen , eer»

weinig toegang tot den recipiënt , dan zal de

Phosphorus onder die gedaante ecnen geruimea

tijd brandende blijven ; doch kan er geen lucht

van buiten intreden, of gaat men voort met zacht

te pompen , dan zal de gemelde lichtende conus

zich al gaande weg met eene vermeerderde snel-

heid opheffen , tot op het oogenblik dat zijn top

het glas even aanraakt, v/aarop hij dadelijk van

een zal scheiden, nagenoeg zoo als inFig. 5. door

de uiteenwijkende lijnen op op wordt aange-

duid, tusschen dezen zal het geheel donker wor-

den f waarop zij terstond .eene andere rigting

aannemen , zich namelijk yan p p naar cj (j om-
JuniUende en te gelijk de uiteinden o o aan de ba-

'

gis van den kegel optrekkende, en zich tot eena

Jtlfgine lichtende wolk (rr Fig. 6-) formeren : ter-

wijl dit plaats heeft , verliest het rolletje Phosphorus

in zijnen omtrek geheel zijn licht. Het gemeld»

WQÜ^je bestaat uit een zeer flaau>r wit licht, e*



^ei-toont zich bij het daj^licht als eeneti zeer ijlca
.

rook : eenige oogcnhlikken za! het de aangevvezcin;

hoogte in de klok houden , maar dan langzamer-

hand nederdalen (^) tot op den schotel derlucht-

porap, weJke a3nrakende al deszells licht ver-

dwijnt, en niets overlaat dan een uitermate ijlen

rook hij het daglicht te zien. De verandering welke

de bovengemelde lichtkegel ondergaat, en die ik

nu beschreven heb, geve ik als een zevende yer-

ÊcLijnsel dezer proef" op,

§ i5. Wanneer men na de hier gemelde ver-«

clwijning van het licht ( m ) nog zoo lange wacht

,

rnits .

(r) Het is opmerkelijk dat zich dit \yolkje in het ijdeZ

kan ophouden , en zelfs doorgaans eene poging schijnt te

doen , om zich op te heffen : even opmerkelijk is het dat

het niet plotseling nedervalt (zoo als het geval is met roolc

die men in een luchtledigen recipiënt van bovendoor eene

kraan in denzelyen laat ingaan), maar zeer langzaam ne-

derdaalt; zoude reden daarvan ook moeten gezocht worden

in aanwezigheid van elektrieke stof in het wolkje? Hiervoor

pliitopkde ontstaande verandering in den lichtkegel bij des-

?elfs aanraking van het glas en het dqn te gelyk verdunner»

van een gedeelte van het licht, zoo dat het schijnen zou,

dat in dit moment, elektrieke stof aan het glas overgezet

vvcrd; en ditwprdt vrij aannemelijk uit de overweging der

cqrzaak yan de totale vejrduistering van het wolkje bij des-

^elfs aanraking vau den koperen schotel der luchtpomp.—

.

IlTzal in 't vervolg gelegenheid hebben om deze bedenking

iBji^er ip overweging te nemen.

X^u") Veelal zal de verbranding van den Phosphorus on»

^Qf ycitooüing van dien zwakiichtendea Ifcegel % i?» ge?
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ïi^its zorgende dat er geen lucht in den recipiënt

trede , tot de Phosphoius genoegzaam bekoeld is ,

eji men Jaat dan dampkringslucht in , zoo zal het

rolletje dat tot de proef gediend heeft , zondei' dat

het weer van zelve ontvlamt (<^) 'er veiUg kunneii

uitgenomen worderj, en het dan onderzoekende,

^al men bevinden , dat het aan het katoentje evea

als vast gebakken , en in zijn omtrek eenigzins af-

gesmolten is , zijnde van zijn wit omkleedzel (^w)

beroofd, -en voor het mtwendige okerkleurig
5

dus duidelijk blijken dragende . dat het eene ver-

branding aan zijnen omtrek ondergaan lieeft : daar

eiiboven zal het zijne doorschijnendheid verloren

,

en eene hardheid als die van harst veikrecfen lieb-

Jaen. Opmerkenswaardig is het , dat , wanneer

35 men

liield, uit zich zelven , als men met pompen ophoudt,— '

niet of niet binnen 't uur eindigen: ik vermoede dat zulks

voornamelijk to« te schrijven is aan het indringen van bui- _

teulucht; want dit is voor te komen als men slechts lang-

2aam met voortpompen blijft aanhouden, wanneer het na

df versphijnsels § 14. geheel donker in deldok zal worden,

(r ) ^Is men hiermede te spoedig is , zal de Phospho-,

lus op nieuw ontvlammen; en als dezelve niet genoegzaam.^

tekoeld is, zullen er zich bij het iolaten der lucht, nog;

esnige lichtende stippen vertoonen aan de oppervlakte van,

hpt rolletje , aan het doosje en soms zelfs aan den schotel

der pomp ; doch lang genoeg gewacht hebbende , zal er
'

zich, bij het inkomen der lucht, geen licht meer voordoen.

^(w) Ik noem dat gedeelte van den Phosphorus nog

maar eenvoudig, zoo fis het zich aan het oog voordoet,

ten wil omklcedfd of een meelkleurige omtrek ; ÏQ 't vervolg

fl|l da^ovcr biecdcx gehandeld worden.



Mfïcti zoodanig eon rolletje dan aan de dampkring^

lud^t bloot stelt, het in de eerste twee of drie

. minuten geene teekenen van licht vertoont , zeifs

niet bij eene temperatuur van i5gr. R. (66Fahr.);

maai' als men de bruine , okeikleurigc oppervlak-

te van hetzelve afrondt of het doorsnijdt, zoo

jdat zijne waschkleurige en doorscliijnende declen

!«veder te voorschijn komen, zal het op nieuw eq

dadelijk weer beginnen te lichten.

Het katoentje , in hetwelk de Phosphoms was

ingezet geworden, onderzoekende, vindt men die

holte, uit welke het rolletje genomen is, bruinach-

tig van kleur, dat, n^iar het mij voorkomt, eene

aanvankelijke verkuling aanduidt. Deszells naar

buiten gekeerde oppervlakte zal geelachtig zijn

,

^t welk naar de gemelde holte toe , tpt het oranje-

kleurige opklimt , en meer van daar verwijderd

tot het witte afdaalt. Doorgaans laat zich die gele

tieur ook op het deksel yanhet doosje bespeuren»

Deze zijn de omstandigheden en verschijnselen

door mij bij eene veelmalige herhaling der op

zoodanig eene wijze ingerigte proeven waai^eno-

men, en die ik den naam van hoofdverschijn»

selen meen te moeten geven: andere, die van

eene bijzondere besturing afhangen ,
ga ik nu hier

bij voegen , ten genoegen , zoo ik vertrouw , va»

l»en ^'^ dezelve herhalen wiUeau



5 16. Indien men op het oogenblik dat de ig'm

mceniie in Averking is (zie $ 10.) de luclitsveiij-"

ling staakt, en wat dampkringslucht in de klok

laat inloopen , zal de Phosphorus op eens in volle'

tlam raken , onder het uitwerpen van eene grootere

jnenigte en sterker verlichte bolletjes als hier bo-

yen
jj

1 1 . is opgegeven ; de kraan der pomp voorts

poenlatende , blijft de Phosphorus fel voortbran-

den ; waarbij de recipiënt met zuil?: eeoen dikkea

^•ook vervuld wordt, dat het anders sterke licht

yan den Phosphorus er door verdooft. Die damp
zich langzamerhand verkoelende , en verdikkende,

gaat 'mphosphorzuur over , met het welk men , na

afloop der proef, de wanden van den glazen ont-

vanger en de plaat der pomp bevochtigd vindt.

Indien 'er dampkringslucht wordt ingelaten,

als het verschijnsel m ^ 12. gemeld , zich voor-

doet , heeft 'er nagenoeg hetzelfde plaats , schoon

toet eene mindere uitspatting van lichtende bol-

letjes.

Als men van tijd tot tijd. een weinig lucht ia

4en recipiënt inlaat
, gedurig daar mede wachtende

lot het hcht verflaauwt ($ i4.) zal men den ia

J i3. besclu-even lichtkegel telkens te voorschijn

iien treden. Men kan zoo daarin , als in het ver-«

dere hierboven (^ i4. ) besclu:evene van den

brandenden Phosphorus , vele verscheidenheden te

•weeg brengen , door het inlaten en weder uit-

pompen der lucht.
•^

Een
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Een oogenblik na dat het licht aan den voor de

proef gediend heJihenden Phosphoius verdwenen

Ê»
( $ i4. op het einde) weder een weinig lucht

lot denzelven toegang gevende, zal men aan on-

derscheidene punten , zoo op de plaat der lucht-

pomp , als tegen de binnenzijde van het glas , ver-

lidite stippen ontdekken ; waarbij vooral , als de

lacht boven in den recipiënt door eenc kraan wordt

ingelaten , eene wolk of kolom van licht (§13
fot i4 ) zich dan als nederwaards vallende voor-»

^oet, en aan den schotel der pomp gekomen,

zich om het doosje zamentrekt , en den Phospho-

rus weder in vlam zet. Heeft men , vóór de proef,

ja het deksel van het doosje een gat geboord;

en laat men in het vooigcste.'dc p;eval , de damp-»

kringsliieht door de inlaatkraan der pomp in den

recipiënt invloeijen, dan zal het op nieuw ont-^

staande licht aan die opening zich eerst vertoonen,

en dadelijk tot den Phosphorus overloopcn, ten

gevolge waarvan deze weder ontvlammen zal.

Het wil soms gebeuren , dat de opgaande conus

(§ i3.) zich naar het glas rigt : in dit geval zal

^ezelve in zijne verlenging vooitgaande langs het-*

jelve., ondeï de gedaante van eene breede stroolj

ppkhmmen , en het glas met eene gele , oranje-

kleurige stofTe teekenen , inzonderheid aan zijno

Jïasis ; welke stof echter zich nadejhand gemakw

J.elijk laat afvegen.

Waiiüeer men de proefyolgeus het opgegeven*

^f¥^



bestïfürt , tot dal !i€t geheele stokje PhospBónif

veibiand is, en denn na derzelver afloop Jiet i«-

toentje onderzoekt , zal het ter plaatse , waar bel

rolletje PhotiphorilS ingezet was geweest, gebed

ledig zijn , eene holte te dier plaatse nalatende ,

die zich zwart voordoet, en dus gerekend kaa

worden verkoold te zijn \ maar den buitenomtrelt

van bet katoenlje zal men met eene aanklevoaH

de oranjestof bedekt vinden , schoon liet meer

binnenwaalts daar door niet aangedaan is. Ik 2^

bij Proef 19. $ 3o., hieromtrent nog eöie nadere

bijdrage voegen.

' Ten einde niet in kleinigliedeti te vallen > oor-»

deel ik deze opgave van > orschiJHselen genoeg-

zaam voor het oogmerk, en zelfs voor eene uitvoer

riger beschouwing , tot welke de voorgestelde viazg

van het Zeeuwsch Genootschap wenken geeft. »

Proef 2 , 3 en 4,,

§ 17. In Piocf 2, was bet rolletje PhosphoroS

in schaapswol ^ in Proef 5. in plakset van linnen^

en in Pioef 4. in konipihaar ingezet , op dezelf-

de wijze als bij Proef i. ^ 6. is opgegeven Bij

alle deze is de zelfsontvlamming van den Phospb»-

rus gelukt onder eene tempeiatuur van 10. gr R^
(54Falir._)en wel bij Proef 2. en 4., toen de kwik
in de peilbuis tusschen de 3 en 4 lijnen teekende

:

doch toen in Proef 3 de ontvlamming begon,

ivas de kwik reed^ onder de 3 lijnen gevalleti."^

De*



" Dezelfde hoofdverscbijnsclen {§ 8-^i5) als Mj

4e eerste Proef, Iiadden ook bij deze drie plaats.

Proef 5.

§ i8. Ingerigt als de vier voorgaande, doch

•n hoofdJiaar van een mensch ter inzetting van

den Piiosphorus "gebraikt. Schoon bij deze be-

proeving de thermometer op i4. gr. R. (63| Falir.)

stond, moest de verijüng der lucht tot het uiterste

gehragt worden, eer zich eenig teeken van ont-

vlamming aan het rolletje Phosphorus vertoonde.

Bij het waarnemen der verschijnselen van deze

Proef, heb ik opgeroerkt , dat, wat de rook en

de Phosphorescentie betreft, het hiermede zich

eveneens als in $8. en 9. opgegeven is, toedroeg;

doch ten aanzien van het licht der ignicentie
, $ 10.

beschreven , deed zich nu een verschil op , name-

lijk: dat dit niet, dan na dat de kwik tot op

2 duim was gevallen zich voordeed , en ook niet

dien vuui-gloed bereikte , welke mij echter altijd

tot een bewijs der incensie van den Phosphorus

verstrekt heeft ($ 10.). Het verder verschil in

de omstandigheden bij deze Proef met hoofdhaar^

^a ik in de volgende ^ beschrijven,

§ 19. Na dat zich dan bij de zoo cvcngemelde

Vergevorderde luchtsverijling het tweede licht aat)

dit rolletje Phosphorus vcrtooede , deed ik met



i^epoiïip nog wel 8. of lo. minuten snel doorwcii*

ken, waar na ik duidelijk opmerkte, dat het af-

bianden zich alleen maar bepaalde tot het wjt om-

kleedsel van het rolletje, zonder dat daarbij de

ei-schijnselen plaats hadden die in ^ ii— 14. op-

gegeven zijn; hoewel , na dat het afbrandea

van den witten omtrek des Phosphonis een paar

minuten had voortgeduurd, zich een zeer flaauw

lichtje aan het uitstekend gedeelte van het rolletje

zien liet, kon dat toch den naam niet veithenea

van den lichtkring in ^12. beschreven. Zoo dat

ik niet kan zeggen , dat, bij alle aangewen-

de moeite , eene eigenlijke ontvlamming bi}

deze beproeving heeft plaats gehad. Bij het dag-*

licht kon ik den rookkring g h i Fig. 5 (in 5 15.

beschreven) die bij eene ware zelfsontvlamming

van den Phosphorus den lichtkring omringt , niet

ontwaren: dadelijk daarop het daglicht weer aF«

sluitende, merkte ik geen noemenswaardig lidij

meer aan den Phosphorus , waarom ik besloot

terstond de klok vol met lucht te laten loopen ,
doch in plaats van nu eene ontviamminff te ver-

krijgen
( § 16.) gebeurde dit niet. Na dat venol-

gcns de recipiënt geheel vol metdampkringsluchi

was, begon Kei rolletje een weinig te glinsteren.

Dit alles bewijst genoeg, dat bij deze beproeving'

geene zelfsontvlamming van den Phosphorus had

plaats gehad , waar in ik nog meer bevestigd

werd bij de beschouwing van bet stukje, dat lot

de
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•Be proef gediend bad , van het welk het wit om*

-kleedscl , voor een {gedeelte , zijne witheid vei luren

,

-en okerkleurig geworden wasj maar het haar,ii^

^twelkdePhosphorus was ingestoken geweest
,
gaf

jn 't allerminste niets optemerken , zoo dat duide-

Jijk hleek , dat hier aan den Phosphorus maareene

'ignicentie , en deze nog maar gedeeltelijk , had

jplaats gehad.

Proef 6.

§ 20, Te voren ( in Feb, 1 8 1 5 ) had ik cen«

.J)roef op de zelfontvlamming van den Phosphorus

genomen , en het rolletje toen in een \'d^]cpaarsch

gefleurd katoen ingewonden , bij eenen thermo-.

metherstandvan 7 gr. R. (48Fahr) en schoon ik het

toen niet tot de ontvlamming had kunnen brengen

,

•was mij echter eene aanmerkelijke bedenking bij

(die Proef overgebleven , waarom ik nu bij eene

iemperatuur van 15^ gr. R. (07 gr. F.) besloot

(dezelve te herhalen , en wel volgens deze inrig-

'iing : Op het doosje D. fig. 7. hechtte ik met

•wasch vast, een van stijf papier gemaakt kardoesje

of peperhiuisje ssttu, zijnde het ondereinde tut

eenigzins in een gedraaid : binnen in de ruimte

S 1 1 s zette ik een rolletje Phosphorus p , vooraf

omwonden met een lapje wit katoen v v v, op de

•wijze als in Proef 1. ( $ 6. ) met kaars katoen.

JDe zelfontvlamming van den Phosphorus gelukte



h\\ , zijriJe in Jat oogcnLlik Jat Je kwik tot nage-*

iioog 3 lijnen in Je verkorte peilbuis was gevallen^

J 21. Dé omstanJigkeJen bij Jeze zelfontvlam*

ining waren Je volgenJe :

1. De oprijzing Jes rooks tijJens nog JePhos-

phorcscentie JuurJe , geschieJJe als gewoonlijk ,

( § 8. ) en toen Je kwik nog een paar Juim hoog

teekenJe , hing Jezelve langs het karJoesje en bet

doosje heJerj in de geJaante van eeiie parapluie,

-aangewezen door Je lijhen s w , en s w F:g. f.

Even zoo had er ten aanzien van het tweede

licht ($4.) weinig verschil plaats; maar

•2. De lichtenJe uitspattingen
( § 1

1
) waren zeer

weinig, en alzoo Je luchtkring J e f Fig. 3 ($12)
zich tot op Je plaat Jer pomp uitstrekte , liet het zich

ïtegrijpen , Jat Je fraaije lichtkegel (i^ i5) zich niet

VertoonJe {x)f even min, als het geen gewoon-,

lijk bij Jeze proeven op Jenzelven volgt, (^ i4)

lict van een scheiJen, namelijk, van Jenzelven ea
zijne overgang in een neervallcnJ lichtend wolkje.

EinJelijk echter begon Je gemelJe hchtkring,

die tot op de plaat der pomp neJerhirag , zich

,

z genSV.D^sstuk. G boe-

(x) De reden dat de gemelde fradije kegelvormige vlarij

7ich nu niet formeren kon, meen ik daarn gelegen te z^'n,
dat de nederhangende licbtkring de f zijne warmtestof eo
mogelijk ook wel elektrike stof aan de plaat der lucht-
füiiip üverzecte'j menvergclpe §14. en aaumerkins ic daais
ouder.



jioey^'el oncïcr een ten uilerstcn 0aainv scMjnsel^

opwaarts te veilieireji ea verdween in het bovea-.

gedeelte der klok.

4. Na eene poos waclitens weder <lanipkrings-

lucht in den recipiënt inlatende , vertoonden &[

7ich hier en daar lichtende stippen aan het glas

en een ras verdwijnende kring van een ijl liclit

in den omlrek van het doosje 5 doch de Phos-

j)horus ontvlamde niet weer, zoo als anders door-

gaans (§16) plaats heelt ; zijnde echter het rol-

letje , na afloop der proef, in denzcliden staat bc-

yonden als ^ i5. is" opgegeven,

liet lapje katoen had , voor zoo ver het met

den Phosphorus in aanraking was geweest , eene

bruine kleur, verder op was hetzelve oranje en

Yoorls geelkleuiig.

Proef 7— 10.

§ 22. Inde eerste dezer had ik den Phosphoras

ingewondcn , even ais in de laatst voorgaande proef,

in een lapje ipoI of baai y in de tweede in ///z-

'nen / in de derde in een stukje filtreer papier ,

en in de vierde in postpapier. In de drie eerst-

gemelde gevallen gelukte dezelfontvlainming ; en

wel in Proef 7 , even zoo spoedig als in Proef 6
;

^och tot het doen gelukken der S^^^ en p^e Proef

werd meer tijd en een lani;durig pompen vereischt,

;^jucle de kwik reeds tot onder de 3 lijnen geval-

len ^



!cn , toen er nog wel een minut i o of 1 2 met uit-

pompen moest aangehouden woriJen , alvorens {^e

Phosphoius tot zijne ontvlamming kwam; maarj

sclioon alle moeite aanwendende Lij de beproe-

ving met kei postpapier ) kon ik zijne zeif-

ontvlamming niet hewerken; het rolletje bij dezö

Proef (de io<is
)
gebruikt, lichtte echter sterk.

Tijdens ik deze vier Proeven nam , teekende c|e

..thermometer 1 5^ gr. R. ( 56. F.
)

. De verschijnselen* bij deze Proeven liebben zo,a

weinig verscheidenh.eden van belang opgelevercT,

welke niet bij de vorige reeds beschreven zijn

,

dat het overtollig zoude worden , daar van afzon-

derlijk melding te maken ; dan alleen dat in Proef

10. het rolletje Phosphorus geheel aan het papier

was vastgekleefd : een bewijs dat hetzelve aaa

zijnen omtrek eene smelting ondergaan had.

ÏProep 11.

$ 23. Deze is genomen met houtskooïpoedeti

Van een weinig gepulveriseerde houtskool (die

wel droog , sclioon vooraf echter niet uitgegloeid

was} maakte ik , op het deksel van een spanen

doosje, een hoopje, en plaatste daarin een stukje

Phosphorus • dit rolletje hierin jegtslandig inge-

zet , zoo dat zich onder hetzelve nog houtskool-

poeder bevond , en deszelfs boveneind , met da

liovenvlakte van het hoopje gelijk: gemaakt heh*

.C % l)ende|

<r
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tencle , onderwierp ik het aan de proef der zel(-

ontvlamming ; welker spoedige gelukking ik mij

!iad voorgesteld ; doch reeds was de kwik tot op

3 lijnen in de peilbuis gevallen , en nu eerst werd

ik door eene blijkbai'e ignicentie aan den Phos-

phorus aangespoord , de Proef niet te staken ,

maar nog eenige minuten met pompen vol te

houden , wanneer dan ook na 6 of 8 minuten

sterk doorgewerkt te hebben , de ontvlamming

gelukte.

§ 24. Waarnemingen I)ij deze Proef.

1. Het heeft mij toegeschenen dat er niet wel

zooveel rook als bij vorige proeven uitdenPhos-

phorus was opgegaan
(
$ 8 ).

2. De verwisseling van het eerste licht {(Ie

'"Phosphorescentla) met het tweede {de ignicen-

tie) heb ik niet kunnen opmerken
( ^ 9 en lo).

3. De lichtkring ($ 12.) vertoonde zich als in

Fig. 3. en strekte zich over het geheele hoopje

lioutskool uit.

5. Ik kon dezelve echter niet de, in ^ i3 en

l4 beschrevene, gedaanten doen aannemen.

6. Na de verbranding langzaam vooitgezet té

liehben tot dat al de Phosphorus verteerd was,

•hleefer nogeenen geruimen tijd een dunne rook-

wolk , even als eene parapluie , over bet hoopje

houtskoolpoeder hangen , die in 't donker een zeer

flaauw wit hcht vertoonde.

7. Ds



7» De Proefgeëindigd zijnde , bleek mij bij dö'

beschouwing van het meergemelde lioopje , dat

het met eene ascligraauw kleurige stofTe overdekt

was , zijnde de holte , waarin het rolletje Phos-

phorus was ingezet geweest , nu geheel ledig

,

zich roodkleurig vertoonende.

Proef 12,

5 25. Genomen met welgedroogd houtzaag*

eel op dezelfde wijze ingerigt als de laatstvoor»

gaande Proef, heb ik den Phosphorus tweemaal

bij inzetting in een hoopje van het gemelde zaag-

sel aan de zelfontvlamming onderworpen , bij eene

temperatuur van i4 gr. R. (651- F,) beide keren,

gelukte dezelve , doch nog iets trager dan bij

de beproeving met gepulveriseerde houtskool , ia

Proef 11. 5 $ 28.

De verschijnselen bij deze beproevingen voor-

gevallen , veisoliillen zoo weinig (j^ ) van die

C 3 vau

Cy) Dit alleen voeg ik hierbij, dat als men, na 10,

of 12. minuten branden of vlammen van den Phosphorus^

denzelven onderzoekt , men het rolletje toe ecu bolletje

zamengesmolten vinden zal, rondom met zaagsel bezet,

hetwelk dan eene
.
oranje kleur vertoont. Men kan bij

deze inrigting met zaagsel de verbranding van den Phos*

pliorus gemakkelijk doen ophouden, door namelijk eenigs'

©ogenblikken te pompen , als wanneer door de grootc

luchtsverijling eu het daar door ontstane gebrek a^u lucht^

;|lc verbranding ophoud;.
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fan Proef ï i , dat ik het niet noodig oordeel es

bijzondere melding van te maken.

Na don afloop l^evond ik het Iioutzaagsel , voof

700 ver het kuiltje in 't welk de Pliosphorus ver-

trand was, zich uitstrekte, bruiiikleurig , welke

kleur in eene van daar gaande verwijdering , tot

in liet gele afliep ; dit gekleurd zaagsel deed het

lakmoestinctuui' rood worden.

Proef i3.

§ 26. Op dezelfde wijze ingerigt als de ii^«

èn 11^'^ Proef, doch nu met fijn gestampte en

wel gedroogde zwavel. Na de meest aange-

tvende moeite en meestmogelijkeverijling totwei-

Re ik de lucht met mijne pomp brengen kon;

fe.hct niij echter niet mogelijk geweest de zelf-?

ontvlamming van den Phosphorus te bewerken.

Ik heb bij deze Proef inmiddels verschijnselen

waargenomen , die hier verdienen gemeld te w^or-

den ; schoon ze niet regtstreeks tot het onderwerp

dezer Verliandehng behooren. Ik nam dan waar:

Voor eerst, dat, bij het inzetten van hét' rolle-

tje Phosphorus in het hoopje zwavel , de gele

waschkleurige bovenvlakte van den Phospliorus,

vloeibaar werd, zonder dat zich daarbij eenige

rook vertoonde. Het rolletje toen met een ijzerert

femgetje uit het hoopje zwavel uitnemende , droog-

4.Q è^^ oppervlakte dadelijk weer op 3 intussclien
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was liet langs zijne gebeele lengte met zwarel-

poeder bezet, die daar aan vastgezet bleef. Het

andermaal in het hoopje zettende , ontstond op

nieuw het gemelde veiscliijnsel.

2. Het aldus onder den recipiënt op de lucht-

porap plaatsende , en de lucht genoeg yerijld heb^

bende, begon dePhosphorus aan zijne oppervlak-

te op te wcüen en als 'l ware te koken , de zwa-

veldeeien tevens aantrekkende , en zich daarmede

,

zoo als het scheen , verbindende : hoop hebbende

Tan de" ontvlaaiming te zullen bewerken, wendde

ik daartoe ,
gelijk zoo even gemeld is , alle po-

gingen aan, docli te vergeefs , zoo dat ik da

Proef eindelijk staken moest,

3. Bij het onderzoek dezer verbinding van

?wavcl met Phospborus, bevond ik dezelve zachli

en kneedbaar in eene temperatuur van 7 gr. R.

(48 gr. F.) en daar boven 5 doch onder de 7 gr,

wordt zij hard en korrelig. Korreltjes hier van,

op een stuk heet gemaakt ijzer geworpen , ont^

vlamden even als buskruid. Voorts geeft deze te

zamengestelde zelfstandigheid eenig licht van zich

in den donker.

Hel schijnt dus , dat door deze bewerking in

>t luchtledige , van Phosphorus met zwavel , de

bekende zwavel -phospJiorus {Phosphor* sui^

phuré) verkregen kan worden.
'

C 4 fHOE«
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PROEP li.

I 27. Tot deze Proef heb ik zand gebmikt,

Namelijk, na in een dergelijk hoopje (Proef 11

tot i3.) van welgedroogd u^it duinzand een roU

letje Phosphoriis van de gewone grooUe($ 5.) in-

gezet te hebben, beproefde ik bij eencn warmte-

graad van i6| graad R. ( 68|F. ) zijne zeifontvlam-

Xning; docli de uitkomst was zoedanig,dat,naauvv

genomen , niet kan gezegd worden , dat deze ver-

kregen is, schoon ik de verijhng der lucht tot

700 ver mogelijk bragt. Belangrijk voor dit on-

derweip is intussclien , hetgeen ik bij düzeFroef

;'W«arnam , te weten

:

1. De phospliorescentie ( § 9.) kwam tot zoo-

'danig eene TerminderJKg , dat iset nagcüoeg ge-

heel duister in den recipiënt werd; maar bij eene

kwikslioogle van 5 lijnen, deed zich weer hebt in

de klok be»peuren , *t welk gaandeweg toenam (s)

,

tot dat, na nog wel 10. minuten pon;pens, de

jPhosphorus eindelijk begon te branden ("«).

2. Een enkel lichtend bolletje werd uit de smel-

tende oppervlakte van het roÜötje opgeworpen.

3. De hchtkring in ^12. beschreven deed zich

hier

f^z") Dit «trekt tot nader bewijs van het meermalen op-

gemerkte bij deze Proeven, en waarvan ik iu § 10. uitvoe-

riger gehandeld heb.

(tf) Ti branden namelijk zoüder verschijning van vlam,

^us sl^Ghu (tm igttiantiikk



liler niet voor , maar nagenoeg als bij de 5^^ Proef

i§ 19-) vertoonde zicli dit verscliijnsel , met dat

onderscheid echter , dat er nu en dan flikkering

yan licht zich voordeed ; intusschen was bij het

daglicht de rookkriug g h i FIg. 3. {§ 12.) ge-

heel niet te zien : en alzoo de ignicentie maar

zeer kort duurde, en van zelve eindigde , kan dit

verschijnsel , naar mijn inzien , niet eene ontvlam-

ming van den Pbosphorus genoemd worden.

4. INa het afloopcn der Proef, vond ik het

rolletje. Pbosphorus aan deszcifs omtrek , voor

zoo verre deze uit bet zandhoopje uitgestoken

bad,' een weinig afgesmollen, zijnde beroofd van

bet wit of meelachtig omkleedsel ter dier plaatse

;

dücb voor zoo ver hetzelve in bet zand bad in^

gestaan , scheen bet genoegzaam geheel gaaf ge-,

bleven te zijn.

5. Het zand in den omtrek Yan bet rolletje

bad geen kleuring ondergaan ; daar bet echter*

eenigzins bevochtigd sclieen, onderwierp ik bel-

?elve aan de Proef met lakmoestinctuur, bet welk

er een weinig door aangedaan werd ^ krijgende

-^ene naar bet roode hellende kleur.

c Ook deze twee laatstgemelde omstandigheden

pleiten er grootelij ks voor, dat deze Proef geenc

«ware zelfontvlamming ; maar alleen eene igni^

fcfitie van den Pbosphorus opgeleverd beeft.

Q5i PaoE»



Proef i5—i8.

§ 28. Bij deze pioeven heb ik van dezelfde In-»

ïigling georuik gemaakt als in de vier voorgaan-

de , en v^rel in Proef i5.*hcl hoopje vervaardigd

uit kopervijlsel ^ in Proef 16. uit ijzervijlsel ^

in Proef 17. uit gejndveriseerden bruinsteeny

en in Proef 18. , uit fijn gestampt glas. Om-
trent deze stoffen is mij overtuigend gebleken ,

dat de rolletjes Phosphorus er in gezet of er mede

cverdekt wordende , hunne zelfontvlauiming on-

mogelijk is; zelfs na alle aangewende moeite {b")

«n zoowel onder een warmtegraad van 5 toX 10,

als van i5i R. Omtrent de verschijnselen bij

deze Proeven, door mij waargenomen, valt wei-

nig van belang te melden ; dit alleenlijk , dat

1. De rookstraal in § 8. l)eschreven, miindci»

srheen te zijn, dan bij die proeven, in welke d«

^ellbntvlamming van den Phosphorus gelukt was»

2. Dut het licht der Phosphorescevtie
( § 9.)

Wel verflaauwde naar gelang der luchtvcrijling^

doch het light der ignicentie (5 lo.) schoon he|i

zich

(J) Ik heb hij deze beproevingen de lucbtsverijling al-

tijd tot den uitersten graad gebragt, en wel zoo , datji

wanneer iic op het gevoel merkte dat de pomp Jcns sloeg»,

en aan bij het daglicht (Aanmerk. / in § 8.) den stand deg

verldikkcrs waarnam-, <3ie in zoodanig geval doorgaans niel

meer als i of 2 lijnen hield; waarna ik meestal nog wel

12, 15 of ao miuutcn met sterk door te pompen aanhoff

licB liet.



zieli te zijnen tijd scheen te vertoonen, nam edi-*

ter niet noemenswaardig toe , al werd de verij*,

Jing der lucht tot den uitersten graad voortgezet,

3. De rolletjes hadden geene verandering on^

dergaan ; hier en daar was aan dezelve iets van

Jjet metaal vijlsel aangehecht.

§ 29. Ik heh het onnoodig geoordeeld de

Proeven omtrent de verschillende zelfstandige

lieden, met welke dePhosphorus in 't luchtledige

in aanraking gebragt, van zeiven al oï niet ont-

vlamt tot meerdere uit te strekken 5 om dat deze

mij voldoende resultaten hadden opgeleverd ; en

er geen einde aan dezc'proefnemingen zoude zijn,

indien men de geheele reeks der stofFen er aan

wilde onderwerpen, Eenige dezer opgesomde

proeven heb ik meermalen herhaald , en soms ook

enders ingcrigt ( c ) : doch alzoo de uitkomsten

daarvan weinig belangrijks voor de vei klaring van

het geheim dezer zelfontvlamming hebben opge-

leverd, late ik het na, er bijzonder melding vau

te

(^c ) Namelijk door in plaats van een houten doosje tot

TCt opleggen van de , den Phosphorus omringende, stoffen,

een koperen schaaltje, te gebruiken, bij welks gebruik

geen verschil en niets bijzonders mij overgekomen is, dafi

alleen, dat door den neervallendcn rook en licbtkring, Iict

Schaaltje bevochtigd Werd , welk vocht httzèive awart deeA
^'órden, en een sterk zuur bleek te zijn; 't welk gewreven
Ijrer^'nde , in den donker ecnig licht van zich gaf.



temaken, en ga veel liever tot zoodanigen over,

die ik met een meer hepaald doel , ter beantwoor*

ding van de voorgestelde vraag, genomen heb.

•—<»«*»+$a(-

HOOFDSTUK II.

'Proeven op de meerdere of mindere noodzake*

lijkheid van bedekking ^«72 den Phospho"
;

rus . ten einde zijne zelfontvlamming

in ''t ijdel te doen gelukken,

§ 3o, Daar bet kaarskatoen als bet meest ge-»

schikt voor bet welgelukken der bedoelde zelfi-

ontvlaraming mij was voorgekomen , ben ik in

het onderzoek van dit onderwerp daar mede be-»

gonnen ; zoo is dan ook tot de eerste vier bier

voorkomende proeven , schoon versclullende xn-m

gcrigt, deze stoÖë gebruikt.

Proef 19.

Een stukje Phosphorus van meergemelde grootte

(§5.) geheel in pluksel van kaarskatoen irt-

gemikkeld , zoo dat hetzelve een bolletje (als k k

Fig. 8. ) maakte , en aldus op een spanen doosje

P met zcgelwasch vastgehecht, onder den reci-

jpier^
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picnt C geplaatst, Le{^on , bij het doen der Pi oef,

de zelfontvlamining , toen de kwik nog ruim 5

lijnen in de verkorte pljlbuis opgehouden werd.

De eerstemaal dat ik bij zoo eene geheele om-

•yvinding van den Phosphorus zijne zclfontvlara-

ming beproefde , wesd ik niet weinig verrast

door de schielijke uitkomst daarvan. Aan meni-

ge herhahng heb ik deze Proef onderworpen , en

deze wijze van den Phosphorus in te wikkelen

altijd het gemakkelijkst en zekerst gevonden p

tot het welgelukken zijner zelfbntvlamming ,

schoon de verscliijnselen , die dezelve oplevert,

niet zoo voldoende zijn ( t/ ) , als bij andere in-^

rigtingen ( e ).

Het

(</) Daar de verschijnselen, die deze zelfonïvlamming

van den Phosphorus oplevert, niets bijzonders of buitenge-

woons heeft, maak ik van dezelve in deu tekst geenemel»

ding, maar moet eehtcr doen opmerken:

1. Dat men het afwisselen van het eerste en tweede licht

(dit der Phasp/ioresce/itie en dat der ignicentie) niet kan waar*

nemen, alzoo het geheele rolletje bedekt is. Doch •

2. Dat als de kwik nogiduim hoog in de peflbuis staat,

men inwendig in het katoentje een lieht bespeurt, 't welk
snel toeneemt en tot ecnen vuurgloed aangroeit, ten blijke

dat hij dan reeds in brand of ontstoken is.

S. Er vertooncn zich bij deze inrigting maar wein'ge

lichtende uitspattingen ( § u. ): voor het overige is er b^
h^t geen de vlam oplevert , veel overeenkomst met hetgeen

daarvan bij de eer?te proef reeds gemeld is: meer echter
zal dezelve eene bolronde , dan wel eene kegelvormige ge-
daante aannemen.

#r

((f ) B:j voürb. zoo al« bij Proef 1—4 , ao—aa, 49 cq
•-juiderea.



tiet is Lij zoodanig eene inwinding van éepL

JPhosphoms in katoen, ten niteislenmoeijelijkdeüi-

.Zelfs gelieele verbranding voor te komen {$ i4

-en i5.); want schoon men, door met pompen aart

te houden , de vlam doet wijken , en scliijnba^r

den Phosphorus uitdooft j Lelioudt dezelve echter

-zijne hooge temperatuur ; zoo dat hij , al wacht

.^men lo. of i5. minuten
,
(onder een gestadig

idoorpompen) eer men tot dezelve de daropkrings-

Jucht toegang geeft , dan meestal nog oogenblik-

ielijk weer vlam zal vatten , waar door het bijna

.ondoenlijk wordt bij deze Proef een overblijfsel

-Tan den Phosphorus magtig te worden. Eens is

mij dit ecliter gelukt , en ik vond toen het voor de

Proef gediend hebbend rolletje gesmollen , vast-

geliecht aan het katoen , en voor het overige even

als bij Proef i. in $ i5. gemeld is.

Als tle Phosphorus geheel in het katoen ver-

irandt , zal men in hetzelve een kuiltje vinden

,

't welk zich zwart vertoont ; verder op vindt meu

liet met eene oranje-kleurige stof doortrokken,

doch aan deszelfs buiten-omtrek geheel wit geble-

ven. Bij de beproeving met lakmoestinctum- en

papier blijkt, dat zoo wel deze stof, als het go-

Jicele katoeutje met een zuur doortrokken is.

Proef 20.

5 ^^* ^^ S*^^f ^^^^f ^^^^ *'s ecue herhaling vam
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,

de eerste Proef bij welke liet ondereind van het

rolletje Phosphovus in katoen ingewikkeld wasf

(zie Fig. 1.); «it welke proef alleen Lier valt op

te merken , dat de Phosphoriis ontvlamde ,
toen

de kwik in de peilbuis op 4 lijnen opgelioudea

werd.

Proef 21.

§ 32. Een rolletje Phospboras van dezelfa*

grootte als inde beide voorgaande proeven; doch

CU deszelfs boveneind met een weinig van \it\

meergemelde katoenplidcsel omwonden ,
latende

bet ondereind vrij, daarmede hetzelve door zegei-

wasch regtstandig opliet doosje vastzettende , zoo

als dit inVig. 9. te zien is. De ontvlamming ge-

lukte , toen de kwik nog tusschen de 3 cu 4 lij-

nen in de peilbuis stond.

De verschijnselen bij deze prróf hebben zeer

Teel gelijkvormigs met die der eerste ;
dit mo(?t

ik 'er echter nog bijvoegen : dal, als de verijling

der lucht ver genoeg gevorderd is, het licht zidi

het sterkst aan den omtrek van het rolletje bij

het katoentje vertoont , waarin ook de ontvlam-

ming een begin neemt ; en dat de lichtkegel vau

Fig. 4. niet zoo gemakkelijk bij deze als bij da

eerste proef ontstaat , als ook, dat wanneer mea

de verbranding van den Phosphorus doet opium-

ien (§ i4. en i5.) 'er. bij deze wijze van inrig-

üng»
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Vlnp, niet zoo ligt als laj de eersfe, eettö fièr^

Tiieuwde bntvLmnifng te yrc?ezen is ; voorts döt

liVen den ovcrgeHeven Pliosphorus aan deszeifs

andere zijde- plat geworden ^ en aan liet dekseltje

tan liet doosje vasfgesmolten vindt ; en eindelijk

dat, zoo wel liet deksellja, als het katoenije met

de meergemelde oranjekleurige stoflc eenigzin»

bezet wordt.

1*R0EF 2!Z.

S 33. Een stukje Pliosphorus van zwaarte , aï^

jn de drie laatstvoorgaande proeven , uu echter

niet bedekt of omwonden , maar vlak en vrij

tieergelegd op pluksel van kaarskatoen j hetwelk

Op het dekseltje was uitgespreid , zoo dat het rol-

letje geheel voor hel oog bioot lag. De ontvlam-

ming gelukte ; doch veel trager dan in proef 1 9.

en 20 ; hoewel naar het mij toescheen , iels spoe-

diger dan m Proef 2 1 ; staande echter de kwik

,

op het oogenbhk der ontvlamming , niet hooger

in de peiibuis, dan in de laatst voorgaande proef.

Het is bij deze inrigling der Proef op de zelf-

ontvlamming van den Phosplwrus in 't luchtledige,

dat de daarbij voorvaüende verschijnselen zich

als bloot voor het oog vertoonen, en het gemak-

kelijkst waar te nemen zijn. Alle die, van welke

ik in de eerste Proef
( § 8 en verv.) melding ge-

maakt heb, kan men ook bij deze te voorsciiijn

doen



' doen komen; en het was bij zoo eene inrigtïn^,

dat ik het eerst regt duidelijk de «{wisseling in

het licht aan den Phosphorus opmerkte , welke

ik in § 9, en lo. beschreven heb, en waarbij ik

nog voegen moet, dat zich hier zeer zigtbaar de

verduistering of verdooving van het licht aan den

Phosphorus , tusschen de Phosphorescentie en

'ignicentie, vertoonde; als ook dat hier duidelijk

te zien was, hoe rje ignicentie zich alleen tot

den witten omtrek der rolletjes bepaalde, welke,

als hare_ kracht toeneemt , de witte stof doet

smelten
, voorts gloeijend worden , en daarojJ den

Phosphoms in brand steekt.

Bij het onderzoek yan bet overgebleven ge-

deelte der rolletjes , die aan deze Proef onder-

worpen geweest zijn , vindt men dezelve in hun-
nen geheelen omtrek afgesmolten , en aan de
onderzijde, met welke zij op het katoen gelegen

hebben, plat geworden ; en in eene gedaante,

zoo als in Fig. lo. verbeeld wordt. Niets vaa
hunne stoffe behouden zij , doch voor het overi-

ge vindt men ze in dien staat , welke uit Proef
l. § i5. en i6. reeds bekend is.

'

Ter plaatse waar de stukjes Phosphorus op
het katoentje gelegen hebben , vertoonen zich

iwartachtige kringen , die in derzelver breedte,

van het zwarte afloopen tot het bruine, voort*

tot het roode, Verder verwijderd tot het oranje,

en eindigen in het geelkleurige. Meer aanmer-.



Jkelijk nog doen zich deze geldcurde ringen roor,

f
: indien men, door van lijd tot tijd een weinig licht

. in te laten , de verbranding vooitzet , tot al de

Pliosphorus verteerd is ; het verst af zijnde ge-

deelte van het katoen blijft echter wit.

§ 34. Daar het mij uit deze vier Proeven met;

kaarsliatoen genomen , bleek , dat het niet vol-

strekt noodzakelijk was , ten einde de zelfont-

vlamming in 't ijdel tot stand te brengen , den

Fhosphorus gedeeltelijk , veel min geheel te be-

dclhen / maar dat deze ook gelukt , als dezelve

alteen maar op katoen gelegd wordt ; oordeelde

ik echter , alvorens hieruit zekere besluiten te

trekken, het waardig te onderzoeken: of, en in

hoeverre dit omtrent andere stoffen , met wel-

ker bedekking of inwikkeling , sommige der vo-

rige Proeven gelukt waren , zoude doorgaam

Ik nam dan

Proef 23— 26.

In alle deze werden de rolletjes Pliosphorus
,

even als in de laalstvooigaande proef , op de

zelfstandlgheden gelegd ; on wel in Proef 23.

op linnen pluksel ; in Proef 24. op een lapje

Jcatoen ) in Proef 25. op een stukje fdtreerpa-

pier ; en in Proef 26. op wel gedroogd duin-'

e.and. Dezelve zijn genomen bij eene temperatuur

yan i5 tot iGf» K. (G6- 69 F.) In alle heb ik de



ontvlamming ten minste de onfslel<infj van den

Phosphorus zion gelukken, doch veel trager dan

in de te voren gemelde , bij welke de lulletjes

in deze stollen waren ingezet. Inzonderheid werd

bij Proef 26. een gerekt geduld gevorderd, daar

*er, toen de kwik in de peilbuis reeds op twee

lijnen gevailco was, en de theimomeler i6|«> R.

teekende, nog langer dan J uur« met pompen

moest aangehouden worden, voor dat de Phos-

phorus ontstoken werd.

Wat de verschijnselen bij deze Proeven be*

treft:

1. De onder Proef 22. gemelde kunnen geheel-

lijk op de verschijnselen, die zich bij Proef 33, 24

en 25 vertoond hebben, toegepast worden; voojts

2. Was in al de vier gemelde proeven de

verwisseling iu het eerste en tweede licht op te

merken; vooral liet zich in Proef 26. , toen de

kwik tot op nagenoeg | duim gevallen was, voor

eenige oogenbiikken eene aanmerkelijke verduis-

tering aan den Phosphorus bespeuren ; verder

3. Vertoonden zich bij deze 28*.'^ Proef, nog

duidelijker dan bij de vorige proef met zand,

(Proef i4 ) de daargemelde vijf laatste verschijn-

selen; inzonderheid was hier zigtbaar, dat /iet

Iranden van den Phosphorus zich alleen maar be-

paalde tot het afronden en oplossen van dcszelft

>Yit omkleedsel j en dat nog wel, voor zoo verref

Da ói\



Alt niet aan het zand raakte ; zijnde het, zoo alt

bij nader onderzoek bleek, te dier plaatse be-

houden e^ebleven.

4. Kort, na dat de ignicentie in Proef iG op-

hiekl, weer luclit in de klok inlatende, begon de

Phospborus na ecinige oogenb!;kkeii fiaauw te

lichten , meest echter aan de andere zijde van het

rolletje, ter plaatse waar bet wit omkleedsel nog

overgebleven was: nu de lueht weer uitjjompen-

de, verfiaauwde dit licht geheel, en er bleef niets

«lan een zwak schijnsel van eea wit licht over,, iu

d«Q omtrek van den Phosphorus nabij het zand.

Proef «7—3o.

In deze vier proeven , de rolletjes Phosphoms op

houten, koperen^ ijzeren, e\\ zinJcplcuttjes , vlak

en in hunn» lengte gelegd, even als in de vijf

laatst voorgaande, kon ik dezelve niet doen out-

lammen; schoon de veiijling der lucht tot dtn

uitersten graad voortgezet weid, en dit bij ecne

temperatuur zoo van 7® als i5° R. (48—'66 F.)
Geene bijzondere verschijnselen hadden hierbij

plaats; de afwisseling en het onderscheid tusschen

bet eerste^ en tweede licht was naauwelijks

aierkbaar. Het rolletje van Proef 27. was in zij-

ne ignicentie sterker nabij de oppervlakte vam

het hout, dan zulks het geval was met de rolletjes;

\lie op de metalen gelegd waren 3 zijnde de naaj
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toVen gekeerde oppervlakte vari hét eerste mêét

«verduisterd, dan die der laatste, welke aan hunne

Haar Loven gekeerde zijden het meeste licht, en

aan hunne aanraakpunten met de metalen, geen

licht vertoonden. ,Doch schoon het lichl onder aan

het rolletje van Proef 27, vrij aanmerkelijk w^as;

kon het zich echter niet in die mate vereenigén ^

dat de Phosphorus de temperatuur om te ontvlam-*'

menj zelfs niet van te smelten verkreeg. ^

Proef 3 1 en Sa,

Deze bevatten eene herhaling van twee dei?

laatst gemelde proeven bij eene temperatuur van

1 6|
** R. (69 F.) stellende namelijk in Proef 3i een

rolletje Phosphorus regtstandig in een koperen

schaaltje; en in Proef 32 op een houten doosje,^

Er had nu ook geene ontvlamming plaats, hoe-

wel ik zeker ben , dat de lueht in liet glas tot de^

hoogst mogelijke verijling gebragt is geworden.

Proef 33, -^

. JA

§ 36, Het mij bevreemd hebbende verschijn*

sel met gepulveriseerde zwavel in Proef i3 ^ 26/
deed mij besluiten tot deze proef, genome» met
een rolletje Phosphorus , op een stuk of standaart

van zwavel y v/ak neergelegd ; doch noch ont-'

tlamming, noch eenige verbinding met de zwa-

D'3
"'"""^

Yd^



Tel , zoo als in Proef 1 3 , noch eenïg bijzondei

, ^"erschijnsel, buiten het gemelde in de laatst voor-»

jgaande proeven, had bij deze plaats.

Proef 34.
«

5 37. Bedenkende dat, hoewel de zelfonl-»

Vlamming van den Phosphorus in gepulveriseerde

houtskool, volgens Proef 11. $ 23. gelukt warej

dezelve welligt ook zoude gelukken, indien de

rolletjes op een staande stuk houtskool gelegd

werden, beproefde ik dit dan, en toen de kwik

in de peilbuis tot deszelfs laagsten stand gedaald

Was, vermeerderde het licht aan den Phosphorus

bij deszeli's aanraakpunten met de houtskool, zoo

Zeer, dat ik ongetwijfeld op eene ontvlamming

van denzelven meende te mogen rekenen ; toen

vlug doorpompende , ontstond 'er een ongeval

Rivaal' door deze proef afgebroken werd. (ƒ

)

Ik

^/) Dit ongeval bestond hierin, dat de glazen klok,

die ik meestal bij de^e proeven gebruikt had, en van wel«

ker deugdzaamheid ik meende verzekerd ce zijn, in gruis

tot elkander sloeg : het rolletje Phosphorus was hier door

VUn het stnk houtskool (welk laatste geen roet van de,

pomp verwijderd , op tafel lag) afgeslagen , en tcgcu de

pijp eener brandende kagchel aangedreven , waar het in^

vollen vlam stond. Geen persoonlijk letsel had mij dat

anders schadelijk toeval aangebragt, zijnde het glas meest,

op de plaat en in de nabijheid der pomp van mij af ver«^

jfreid. Wat de oorzaak vaa dit ongeval bij zoo eene dik-'

wijlj



Ik hemlté daarna dezelve^ doch met een sttilt

houtskool, het welk daartoe vooraf in cenen ge*

sloten kroes uitgegloeid was. De proef nu öiidé^

een glazen klok van 92 kubiek duimen inlióud's,

verrigtende ,
gelukte de ontvlamming

; en zelfs ,

zoo 't mij voorkwam, eér d^n in Proef 11, Na
de ontvlamming op den stand van de kwik ia.

de peilbuis ziende, toonde dezelve 4 lijnen aan.

Het vlammend branden vain den Phosphorüs^^

duurde naaüWèlijks 2 minuten. '* ^'iinv,•.v.•^

Voorts, wat de verscbijnsclen hierbij voorde-/

vallen betreft , zij verschilden niet noen sensvVaarJit^

dig van die,vvelke bij Proef 22. zijn opgegeven.'^

Deze proeven leeren, dat tot het doen geluk-^

ken der zelfontvlamming van den Phosphorus ia'

't ijdel , eene geheele bedekking van denzelven''

met de daartoe vereischte zelfstandigheden niet'

volstrekt noodzakelijk is ^ maar dat het reeds

voldoet, waimeer men de rolletjes op de zelf^

standigheden legt : tevens wijzen zij aan , im
hoe verre daarbij echter verschil in uitkomjsfl^

plaats heeft.

D 4 H^^^^
.,....,,,

Wijls beproefde klok geweest zy , weet ik niet , ten z^
faet ware toe teschrijven aan eerie lempcrauuurvcnvisseling^*-

welke dit glas ondergaan had; zijnd.; hetzelve even te vo»

ren uit ecne koude kamer (waar zeker de thermometer

ttetn eeQijjeigrad«B. onder het vciespunt st<ind)'owrgel3raM

iu ccüe,dic door cjti kagohcl wtrd waim gestojidiU -- '^
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' HOOFDSTUK II I.

bijzondere Proesten oi>er de hedehhing van

den Phosphorus met harst en zvvavelpoe-

der , en over de bevochtiging van

denzelven met vloeistoffen.

§ 38. De proefneming van Hawskbee in

§ 3. opgegeven , bij welke de Pbosphorus in

vloeistof gedompeld
f
van zelven in 't ijdel ont-

vlamde, en de proefnemingen van den Heer van

]^em melen, voorkomende in bet bovengemeld

onderzoek j en genomen met gepulveriseerde

harst en zwavel ^ benevens de gevolgen door

dezen Natmnkundigen daaruit afgeleid , zijn mij

van dat belang voorgekomen , om aan derzelvcr

overweging dit Hoofdstuk toe te wijden.

^^Bescbouwen wij eerst die van den Heer van

Bemm elen. Door zijn Ed. zijn drie of vier

i^röeven opgegeven, omtrent welke ik mij eeni-

^e proefondervindelijke bedenkingen (^) veroor-

loven moet. De eerste dier bedoelde Proeven

is ,deze : bij eene proefneming met twee stukjes

fbospborus , het een met katoen bedekt , en hel

wjder met harstpocder bestrooid , bevond deze

l^ev, tot zijne groote verwondering, dat niet het

-üv 'J-i . eerste,

'«jCg') Andere bedenkingen op die Proeven, zullen ia

^.*c volgende Afdeelin^ voorkomen.
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tprste, maar wel het laatste, ran zeiven ontvlam-

de. Dat de Heer vanBem meien zich hierover

verwonderde, moet ons niet bevreemden, dev^^ijl^

deze uitkomsten zoo geheel inloopen • legen die ,'

welke door den Heer van M a r u ra opgegeven

worden, hierboven in § 3. medegedeeld, en

ook door mij bij bevinding (^), namelijk ten

opzigte der dekking van den Phosphorus met,

katoen , nader bevestigd zijn. Dat echter bij den

Heer vanBcmmelende proef met katoen niel

gelukt is, zal mogelijk in eenig onopgemerkt

toeval gezocht moeten worden ; ten zij het rol*

lelje Phosphorus vlak in deszelfs lengte op me-

talen heeft gelegen, en sledits met een los vlokje

katoen is gedekt geweest ; in welk geval , zoo

als hierna bij Proef 45. blijken zal, de ontvlam-

ming niet gelukt. Doch in gemelden brief wordt

geène mekiing gemaakt van de ligchamen op

welke, noch van de rigting, waarin de Phospho-

rus bij die proefnemingen geplaatst is geworden

,

noch van den stand der kwik in de peilbuis, op

tet oogenblik der ontvlammingen , die gelukt.

zijn , even min als van den stand des therraome-,

ters, tijdens de proefiiemingen.

Om dan tot de zaak zelve te komen , en wel

voor eerst tot de door den Heer van Bem me-

len verkregene zelfontvlamming van den PhosJ

D 5 pho-

(A) In Proef, 19—6», en eenigc volgende Proeven.
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fhórus , die , mei liarstpoeder gedekt was ; ü^

zou met deze stof welligt verzuimd hebben , eeni-

ge proeven te nemen , dewijl ik rriij geheel ver-''

latende op het geen de Heer van Ma rum, we-'

gens liet niet gelukken der zelfontvlamming ïnf

zoodanig eene bedekking opgegeven heeft , dilf

reeds als vergeefsche moeite verondersteld had ;-

doch daarna door het lezen der proefnemingerf.

van eerstgemelden Heer, opgewekt, heb ik de-

zelve ook ondernomen, en deele 'er nu de uit-

komst vau mede, onder de vier volgende proe-<

ten.

Proef 35.

Een rolletje Phosphorus , naauwkenrig 7 grein

wegende , vlcik neder gelegd in het meergemel--

de koperen schaaltje ( i ) j en o\^er hetzelve

£enig poeder van harst gestrooid hebbende ,

200 dat het 'er geheel door bedekt was, zette ik

oogenbükkelijk over hetzelve, op de luchtpomp,'

eene glazen klok van 98 cubiek duimen iuhouds,

^n verzekerde met de uiterste zorg alles luclitdigt.-

Ik

- (i) Het kwarti mij eerst ea voonl verkieslijk voor<

om den Phosphorus op zoodanige zelfscandigheden te leg-

gen, die deszelfs zelfontvlamming niet bevorderden ; ten

einde men, bij hec welgelukken derselve , dit niet aan de

ligchamen zou kunnen loeschryvcn, op welke de rolletje»

geplaatst warea, J
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Ik oordeelde hét tevens noódig om hst tijdsvw*

loop bij het doen dezer proef waar te nemen. De

luchtsverijh'ng begonnen hebbende , deden zicb

deze verscliijnselen voor

:

1 . Er ging een roökstraaltje , door het harst-

poeder zich eenen weg banende, opwaarts in dé

ilok ; dit verschijnsel leverde verder niets bij-,

zonders, buiten het te voren gemelde.

3. De Phosphorus was door de overgestrooide

harst , te zeer voor het oog bedekt , om deszelfe

eerste licht te zien ; maar toen de kwik op ^
duiai na ,

gevallen was , scheen zich eenig licht

door de harst te vertoonen^ hetzelve vermeerder-

de , en een groot gedeelte van het rolletje weid

verlicht: aan do boven- oppervlakte nam dit lichf

zigtbaar den meergeme'den vuurgloed aan. Ik

deed de pomp, zoo snel mogelijk doorwerken^

dat het rolletje aan deszelfs iiaar boven gekeerde

gedeelte van zijnen omtrek brandde— Erwaretï

Van den aanvang der proefneming 9 minuten ycr-^

loopen ; de kwik in de peilbuis werd nog om-

tieut 3 lijnen opgehouden , en de bijgeplaatsta

thermometer teekende i6| ** K. ( 69 F.

)

3. Ik hield met pompen nog aan , doch geenö

der verschijnselen in § ii — i3 bij Proef i. ge-

meld, deden zich voor. Ik bespeurde niets raeer,^

dan een over de oppervlakte van het rolletje Phos-*

|)horus al voortgaand bianden of gloeijen 1 dit

Yermindeide weinige oügenlUkkea na dat het be-i

goa-



gonnen was ; en zigtbaar verduisterde het rolletje,

«erst aan zijne bovenvlakte en voorts aan de zij-^

den. Naauwelijks bad het hebt zicli gedurende

6 minuten aan den Pbosphorus vertoond , of het

was reeds geheel geweken j alleen bleef de harst

ter zijde van het rolletje nog een weinig verlicht.

Na 4 minuten wachtens, werd het echter geheel

duister in bet glas, schoon ik bet daglicht voU

komen afgesloten hield, en dus het minste hebt

konde waarnemen.

4. Er heeft zich geenc v!am, en zelfs niet è!\&

lichtkring van vorige proeven
(
§ 1 3 ) bij deze

vertoond : in één woord , er heeft bij deze beproe-

ving slechts eene ignicentie aan de boven-opper-

ylakte van den Pbosphorus plaats gegrepen.

5. Na dampkringslucht ingelaten te hebben,

tleef alles nog stikdonker in het glas 5 doch toen

de klok nagenoeg weer vol lucht was , begon zich

een flaauw schijnsel van licht aan den Pbosphorus

te verloonen ; welk lichten echter niets anders

Was, als het gewoon glinsteren van denzelven inl

dampkringslucht.

6. Het rolletje Pbosphojus bevond ik grooten-

deels gesmolten te zijn ; het vertoonde zich na-

genoeg als in Fig. 10, aan de bovenzijde eclitet

iets platter, en de onderzijde meer uitgesmoUen,

zie Fig. 1 2. De witte stof was 'er afgerond , doch

daar , waar de Pbosphorus het koper aangeraakt

Lad , was het wit omkleedsel behouden gebleven.

Het
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ïlet scheen dat 'er van het harstpoeder, waar-*

«lede het rolletje was gedekt geweest , in deszelfs

oppervlakte als ingebakken was , ook scheen dié

oppervlakte eenigzins poreus geworden te zijn.

7. Tevens merkte ik nog iets bijzonders aan

dit stukje Phosphorus , te weten : 'er vertoonde

zich ter zijde van hetzelve een knobbeltje , in

Fig. 12. door a aangewezen, juist daar,, waar ik

waargenomen had , dat de ignicentie begonnen

was j welk knobbeltje of" opgewelde Phosphorus

eene meer zuivere kleur had : ook deze kleinig-

heid op te merken , is mij niet geheel onver-

schillig vooigekomen.

8. Inwendig vertoonde zich het overgebleven

stukje als gewoonlijk.

9. Het koper was. een weinig zwart aangesla-^

gen ter plaatse , waar hetzelve in aanraking met

den Phosphorus geweest was : welke zwartach-

tige stofTe, na aan de lucht blootgesteld te zijn,

vochtig werd, dit vocht onderzoekende , bleek het

van denzelfden aard te zijn, als dat, waarvan op

liet einde van Hoofdstuk I. in aanmerking c on-

der $29 melding gemaakt is.

]k ben m deze proef met de meest moge-

lijke oplettendheid te werk gegaan 5 en reeds ge-

oefend in dit soort van proefnemingen , houde

ik mij verzekerd , dat geen verschijnsel van eenig

aanbelang , hierbij voorgevallen , mijne opmerking

öütgaaa is. Intusschen koa ik naet deze uitkom-

* - steïi



Slen mij niet vergenoegen , inaar rigtte verrolgenS

pen/gzins anders de proeftieraing in , en wel zod

%is ik nu ga opgeven, in

Pk OEF 36.

Een rolletje Pbosphorus van dezelfde grootte

,

als in de vorige proef, in deszelfs lengte vlak

neergelegd hehhende op harstpoeder^ zag ik mij

hij deze proef, in vergelijking der laatstvoorgaan-

dc, verrast, door de spoedig plaatsgrijpende ont-

steking van den Pliosphorus ; want naauwelijks

5 minuten met pompen bezig geweest zijnde , en

,de kwik nog 4 lijnen inde peilbuis slaande, nam

de ontsteking eenen aanvang ; maar bij een tbcr-

raómeferstand van nagenoeg 17° R. (70F.)

Verscbijnselen

:

1. Even als bij de vorige proef, bad bier geene

'ontvlammiHg , maar slecbts een al branden van bet

wit phospboriscb omkleedsel plaats.

2. Dit afbranden was waarlijk eene fraaije ver-

tooning : een groot aantal liclitende stipjes vervin-

gen eikanders plaats, kruisten in allerlei rigtingen

over de oppervlakte van bet rolletje ; docb onder

die vertooning werd 'er slecbts nu en dan een

enkel klein spatje opgeworpen , en tegen bet glas

gedreven , *t welk in zijne vlugt door de verijlde

lucbt, als een klein licbtcnd balletje zicb voordeed,

^. yoorU
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3. Voorts liield dit afbranden niet langer dan

4 of 5 minuten aan ,
gaande even als de vorige

van zelve uit.

4. Het rolletje had nagenoeg de gedaante , al«

bet vorige , zijnde alleen iets meer langwerpig

gebleven : daar, vv^aar het in aanraking met de

harstpoeder geweest was , liad deze 'er zich aan-

gehecht.

5. Voor het overige hadden de vertooningen

en verdere uitkomsten van deze proef , veel ge-

Ujkvormigs met die van Proef 26, en delaatst-

voorgaande.

P R o E F 57.

In deze vereenigde ik , als 't ware , de beide

inrigtingen der twee laatslvoorgaande proeven,

te weten : ik rigtte in het koperen schaaltje een

Mein hoopje harstpoeder op , en plaatste daar~

in , op die wijze als bij Proef 11. § 18, het rolle-

tje Phosphorus ; en nu gelukte mij de ontvlam--

ming , staande de kwik in de peilbuis nog op ruina

'"4 lijnen, en de thermometer op ly^R. (70 F.)

Geene bijzonderheden , die niet bij vorige

proeven opgemerkt zijn , vallen hier te melden
j

dan alleen , dat het groote moeite scheen te heb-

Jien, om tot de eigenlijke ontvlamming te ko-

men ; want , na dat de ignicentie van den Phos-

phorus reeds zigtbaar begonnen was , welden '^r

eerst



-^( 64 )—

' «ersl van oogetiblik tot oogenblik , wel geduren-

de lo a 12 seconden, kleine vlammen uit het

rolletje op, (even als bij Proef i4 in § 3 gemeld

is ) eer de lichting in $ 1 2 beschreven , een aan-

zijn kon krijgen ; ook niet , dan , na alvorens

een weinig lucht ingelaten te hebben , kon ik het

fraaije verschijnsel van
J)

i3 doen ontstaan.

Zie daar dan, na veel moeite, en nog wel bij

eene hooge temperatuur , eindehjk geslaagd in

- eene proef; die den Heer van Bemmelen ge-

makkelijker is voorgekomen , dan die waarbij de

Phosphorus met katoen gedekt wordt , en waat-

Tan ik voorbeelden heb opgegeven , zoo in Proef

1, als in Proef 19— 22. Maar heeft de Heer

van Marum zjch dan zoo geheel misleid in die

proeven bij welke hij den Phosphorus met harst-

' poeder gedekt had , en de ontvlamming niet heeft

zien gelukken. Dit kpmt mij aiet zoo voor,

maar we! , dat laatsfgemelde de zaak naauwkcurig

genoeg waargenomen en besclireven heeft, gelijk

"wil de uitkomst der hier volgende proefneming

* Wijken zal , welke ik , volgens de inrigting door

^enfleer yan Marum opgegeven , herhaal4 heb.

Proef 33.

Een rolletje Phosphorus van voorgemelde groot»

te , regtstandig in het koperen schaaltje met een

Geinig zegehvas vastgezet, en, deszelfs naar ba^



0éh gelieerêe vlakte óf doórsnijding met éèri

weinig hatstpoeder bestrooid hebbende , onder-

wierp ik dit aan de luchtsverijling j waarbij na

Vel lo minuten wejkens met de pomp , het

rolletje zich onder het opgelegde harstpóeder

éenigzinS lichtende tegon te vertoonen : im

dacht mi^ vol te hioeteh hotideni met pompen , ik

, werkte toen nog i i minuten lel door ( de irt-

lioud der klok bij deze proef gebruikt, bedroeg

g8 cub. duimen ) en zag toea de ontsteking vdn
' den Phosphöius lot stand kotnen. De kwik was

'lil de peilbuis tot zijne meest mogelijke laag-*

tie gedaald , eii de temperatuur in de katner was

i6|°R. (CcjF.)

Die ontstekiüg of igniceniie vdn den Phos-»:

phorus zou zeer ligt onopgemerkt hebben kuti-*

nen blijven , dewijl zij zich alleen tot een klein'

gedeelte van het met harst bestrooide bovenvlak

Van het rollefje bepaalde , over het welk eenige

lichtstippen , als 'f ware heenspartelden j er ver-«

toonde zich geen lichtkring of vlam , of iets van

dien aard ; en dit geheele verschijnsel duurde

naauwelijks 8 of i o seconden , waarna het duis*

ter werd.

Het rolletje onderzoekende , \Aeek mij dat

het wit omkleedsel ongeschonden gebleven was.

Op de bóvenvlakfe, voor zoo ver dezelve gé-

E braivi

Z. OEN. IV, D, 26?^.



/brand Lacl (i), "Vvas de liarst verdwenen; doch

er was een plekje overig , waar deze , sclioon

reeds gesmolten, zich nog bevond. !Met het mi-

liroskoop, zag ik duidelijk de poreusheid van dit

.

gedeelte van het rolletje , 't welk ontstoken geweest

, "was , en van waar het liarstpoeder verdwenen

.scheen. Uit het geen ik toen opgemerkt heh,

is het mij voorgekomen, dat de harst daarin ge-

, smolten was, en in zoo i^erre zich met denPhos-

phorus verbonden had. De ondcrvlakte van het

rolletje , met welke lietzelve op het koper vast-

^ gekleefd was geweest, vertoonde zich zwart; cea

. bewijs , dat het ook daar begiiiselea van ontle-

ding ondergaan had.

Ik heb mij bij deze proeven eenigzins lang op-

gehouden , om dat hierover verschil tiisschen twee

bij mij waardige Geleerden plaats heeft : intiis-

' schen blijkt uit de laatste proeven dat dit versciiil

in waarnemingen, volkomen met de toedragt der

zaak overeenkomt: immers de lieer van Bem-
melen kan , volgens het geen Z. Ed. in meer-

hemelden brief schrijft, zeer wel , en zelfs spoedig

"^gen,ocg de ontvlamming van het rolletje Phospho-

"rus, dat met harstpoeder gedekt was, waargeno-

men

(A) Het zal uit eenige waarnemingen hierna te mel-

den , blijken , dat, in zoodanig een geval, waar eene tg.

niccntii aan de waslilcurige oppervlakte bij deze proeven

<ipfea« gehad heeft , zij dan reeds met ecu wit vliesje of

etipjes mout aangedaan geweest zijn.



itien hebben ; •waarmede mijne 37^.'^ Proef o?6r^

eenslemt : en in tegenoverstelling , kan dit èeti

Heer van Marum in zijne proelheming , met

drie onderscheidene rolletjes , waarvan het één met

katoen en harslpoeder, het ander met katoen al-

leen, en het derde rnet harstpoeder alleefi gedekt

•^as, niet gelukt zijn, blijkens mijne laatstgemel-

fle proef'j nog niet eenS de hoogere teroperaluup

bij deze in aanmerking nemende j en diensvol-.

gens heeft zijn Ed. 'er nog niet te otregt uit

besloten :• „ dat de Pliosphorus alleen met harst-*

poeder bedekt (namelijk op de wijze als in deze

laatste , of als in Proef 35 ) geene zeIfont{>lam-^

ming (in den eigenlijken zin) geeft."

$ 3g. De Heer van Bern melen verbaalt

verder in zijn meergemeld onderzoek enz. bl.^,

dat, in eene andere Proef, bij welke het stukje

^

Phosphorus alleen met zwavel overdekt waS, de

zelfontvlamming plaats had gegrepen
5 dit schijnt

regelregl in te loopen tegen het geen mij voor-

gekomeii is bij Proef i3 in ^ 260 Dan men zou'

daaromtrent kunnen aanmerken , dat de Phos-

phorus toen niet gedekt , maar omringd was ge-

weest met de gepulveriseerde zwavel \ ik zal

daarom hier nog eene Proef bijvoegen , bij wel-

ke de Phosphorus met zwavel gedekt is gewor-

den \ 2ie Ificr dezelve.

.

E 3 PROEÏ
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Proef 39.

Een'rolletje Phospborus van 6 grein , regtstaiu

'Üig in het meergemelde schaaltje, door middel

tan zegelwas vastgekleefd, en een weinig zwavel-

poeder op deszells bovenvlakte gestrooid hebben-

de , onderwierp ik het aan de verijling der lucht

;

doch bij eene temperatuur van 16 ° R. ( 68 F.
)

eJi na gedurende 18 minuten met de lucht uit

te pompen bezig geweest te zijn , wilde echter de

Phosphorus uiet ontvlammen.

Ik heb bij deze beproeving opgemerkt:

1. Dat 'er maar weinig rook uit het rolletje

oprees \ de vermindering in het eerste licht j liet

aich eenigzins bespeuren.

2. De verijling verder gevorderd zijnde , nam

het tweede hcht langzamerhand toe , zijnde het

meest zigtbaar beneden en boven aan den witten

omtrek van het rolletje : vervolgens begon ook

de bovenvlakte die met de gepulveriseerde zwa-

V^ gedekt was , te lichten , en de zwavel zelve

scheen met dit licht doortrokken te zijn. Na

nog wel 12 a i4 minuten , de luchtsvei ijHng

voortgezet te hebben , eindigde ik de proefne-

ming , om dat dit licht hand over hand begon te

verminderen, ïoen dampkringslucht in den ont-

vanger inlatende , verdween voor eenige oogen-

|>likken het phosphorische hcht geheel enal^ r«aar

df



de ontvanger verrolgens vol lucht geloopcn zijnde,

begon het licht aan den Phosphoms te herleven.

3. Voorts vond ik denzelvcn geheel gaaf in

•zijn wit omkleedsel : met een puntig ligchaam

de bovenvlakte onderzoekende, op welke vooraf

de zwavel gelegd was , scheen die oppervlakte

vloeibaar , ten minsten week te zijn : ik zuiverde

daarop den Phosphorus van de zwavel, en zag

toen in die bovenvlakte een kuiltje gevormd ,

zijnde 'er dus van die phosphorische stof geab-

sorbeerd -en door de zwavel opgenomen.

4. De zwavel of liever deze zwavel Phospho-

rus , bleek in allen opzigten van dezelfde gesteld-

heid te zijn, als die van Proef i3. De uitkom-

sten , zoo in deze als in de dertiende Proef, blij-

ven dus verschillen van die , welke de Heer van

Bemmelen bij dcigelijk eene proeve niet zwa-

vel verkregen heeft, (l)

E 3 § io^

(J/) Zou mogelJjk ook de reden van het vvelgelukken dier

proeve, zoo ats dezelve door den Heer van Benime Jeti

genomen is , gezocht moeten worden in de meer schielijke

verijling der lucht, die verkregen kon worden door mid-

del van zijne veel grootere luchtpomp.. Het is de Heec
van Bemmelen zelve, dre hier omtrent eene opmerking

gemaakt heeft bl. 12 en 13, van zijn meer-gc-ü'iQld onderzoek i

want schoon m.y de zelfontvla,m,niing vjji den, Phosphorui
in dit geval , met zwavel nfet gelukt is , houde ik mij ech»

ler van de mogelijkheid verzekerd, indien eene spoedigef
-luchtsverijling d^ on(sUkhig van den PliosphoruS tot staai
kan, brengen, alvorens dezelve (de phosphorische s,tof>>

^en tijd heeft om zich met de «wavel te kunnen verbiöd««<



. ^ 4o. In de proeven tol dus verre besclireven
>

ïs de Phosphorus altijd bedekt of in aanraking

geweest met droooe stofTen ; doch zijne zclfont-

vJamminsj in 't ijdel is ook mogelijk, als het rol-

letje gedekt of liever bevochtigd is mét sommige

vloeistofTeu , en zeL's dan nog. als hij daarin ge-

plaaLst wordt. Dit laatste heeft Ha wksbce ge-

vonden en beschreven (m) ; en met opzigt tot

het eerste, verhaalt de Heer van B erameien
in zijnen meergemelden briej hl. cf : „ dat hem

„ de proef der zelfontviamming van den Phos-

„ phorus gelukt was met een stukje besmeerd

j^y
met nagel - oiie."

Ik heb dan ook eenige proeven genomen op

deze zelfontviamming , bij welke de Phosphorus

met vloeistoffen bevochtigd was , en zal deze nm

tea besluite van dit Hoofdstuk mededeeleu.

PnoEF 4o— 42.

Zijn genomen met stukjes Phosphorus, en^^-

'i^'one raap- of lamp-olie , en wel werd in Proef

4o. de Phosphorus in een schaaltje met olie ge-',

legd, zoo echter dat dezelve niet geheel bedekt,

piaar een gedeelte van zijne oppervlakte bloot

Uiwam ; in Proef 4i. een rolletje regtstandig op

bet meergemelde doosje gesteld, ^en de hoven-

vlakte.

(n") Men leze dit ia noot a onder § 3. dezer Vciluzjte^



i'laltte met eenen droppel olie gedekt ;
en in

Proef 42. het rolletje overlangs op het doosje

geplaatst , en den naar boven gekeerdsn witten

omtreh voor een gedeelte met de gemelde olie

besmeerd.

Schoon deze proeven genomen zijn bij eene

temperatuur van i5 * R. (66 F.), was ik echter

'niet instaat de ontsteking, veel min de ontvlam--

ming in den Phosphorus te bewerken. '

"
Geene aanmerkenswaardige l^ijzonderheden zijn

mij bij deze proeven voorgekomen ;
alleen dat

ik geene afsclieiding tusschen liet eerste en tweede

licht heb kunnen merken. Bij den uitersten graad

der verijling , scheen in Proef 4o. een flaauw

licht zich over de oppeivlakte der olie , in den

omtrek van den Phosphorus te verspreiden ( tz) ;

in de andere proeven bleven de rolletjes meer of

min, doch flaauw in hunnen omtrek vejlicht. Bij

het weder inlaten van dampkriugslucht, heb ik

niet , zoo als in andere gevallen j eene afwisseling

van licht aan de rolletjes kunnen bespeuren.

Ik voeg hierbij nog eene Proef, te voren reeds

iloor mij genomen.

E 4 ' Proeï*

(«) Dit heb ik meermalen wsargenamen in sommige

gevallen, bij welke de zelfontvlamming van den Phospba-

rus niet felukken wilde, doch zelden zoq aaumerkelyka

sis bij deze ^oefnemiug;.



Proef 43.

Verïatjgende eens te wetqn , nï de Phospliorus

Ipet zwavelzuur bevochtigd, in 'tijficl ook eenig

aanmerkelijk verscliijnsel zoufle opleveren , nam

ik deze proef met een rolietjê gelegd in een glaas-

je , en bevochtigd raet twee droppels van het ge-

melde zuur; doch noch in de meest verijlde lucht,

noch aan den dampkring blootgesteld
,
gaf het-

^plyehet allerminste sciiijnsel van licht : en begorx

piel eeirder weer te licliten , dan ipa hetzelye met

\yater. te, hebbqn afgewasschen.

Het zwavelzuur had, voor het oog althans,

gqcne de minste uitwerking op den phosphorus

;

qllecn hij het opvallen van den eersten droppel,

j|ing 'er eeuige rook uit op, maar verder ver^

toonde zich deze ook niet meer. Beide , de Phos-

phorus en het zvyavelzuur sclienen onveranderd

gebleven te zijn.

Voorts heb ik mij de moeite gespaard, om meer

Vergeefsche proeven te nemen op deze manier

Tan zelfsontvlamming van den phosphorus, door

fcevochtiging ; de mogelijkheid dier ontvlamming

ijl een enkel geval is bewezen door de lleereq

Uawksbee en yan Bemmeicn.

jSQQ^er.
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HOOFDSTUK IV.

'proefhunilig onderzoek in hoe verre de Phos»

phorns , ter zijner zelfontvlamming in het

luchtledige (o) geïsoleerd moet zijn.

^42. Op eenige der voorgaande proeven, eii

(tlie van den Heer van Ma rum, bij weike de.

Phosphorus vau zelven ontvlamde
,
gedekt met

katoen enz., door middel van was vastgezet op

zoodanige zelfstandigheden , welker aanraking aan

den Phosphorus anders zijne zelfbnlvlamming be-

letten , en die dus denzelven niet isoleren ; hoe-

danige de metalen zijn, kan in bedenking ko-

men , of deze ook de stofFe afleiden , welke de

Phosphorus tot zijne zelfontvlamming noodig

heeft ; dan of de was , waarmede de rolletjes

op de zelfstandigheden vastgekleefd werden-, als

een isolerend tussclienmiddel verstrekte. De
Traag bleef mij dus over : of bij eene onmidde-

lijke aanraking van den Phosphorus , met niet

isolerende ligchamen , de zelfontvlamming mo-
egelijk zou zijn? — Reeds had ik te voren eene

proef genomen, (/>) die mij, bij nadere over-

P 5, we--'

([ ) Zie noot / onder § 8.-

O) Deze kwam hierop neder: dat ik volgens de ia*

tigting der ai. Proef, een rolletje Phosphorus met kaars

^tocQ, omkleed regtstandig , ia plaats van op hout nu ia
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vvcgfn,^ , tot fleze bedenking: a«i'IciVling }ï<»}];even

heeft j nadeihan'I heb ik hierop nog eenige proe-

ven gedH.iii , waarvan ik nu de twee voornaamste

2al mededeelcn.

Proef 44.

Een rolletje Pbosphorus, wegende 6 grein,

in het meergemelde koperen schaaltje, regtstan^

dig neergezet zonder hetzelve met was post-

tekleven , zoo dat het dus zonder eenige aanra-

king met andere stoffen , die isolerende zouden

kunnen genoemd worden , vlak op het koper

stond j en nu hetzelve overdekt met een daar'*

toe overgelegd katoentje (een vlokje pluksel van

kaars katoen ) , was dit de uitkomst dezer proef.

i. Behalve sommige verschijnselen der vori-

ge proeven, welke ik niet noodig oordeele hier

weer te herinneren , vertoonde 'er zich , toen de

kwik nog 3 lijnen opgehouden werd , aan het

lovengedeelte van het rolletje, onder het katoen,

ecne toeneming van licht,

2. Voort-

Jict koperen schaaltje, met zegelwas vastgekleefd, had op

gerigt. De uitkomst dezer proef was, dat de ontvlamming

van den Phosphorus veel trager gelukte, dan hij de 21ste

Proef is opgegeven : want reeds werd de kwik niet meer

dan a lijnen in de peilbuis opgehouden , toen ik nog wél

5 a 6 minnten heftig moest doorpompen, eer dezelve ont«

vlamde. De thermometer , die in de kamer hing waar ik

mijne proeven verrigte, stond tijdens deze proef aagecoej^.

cp9« R.. (52 FO
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2. Voortgaande met de luchtsverijlin» en daaiv-

ïiiede nog wel 10 minuten aanhoudende, begoh

de ontvlamming.

3. Stand der kwik in den peilbuis op dat

oogenblik , ten naasten bij 2 lijnen ; stand van

den theimometer i5i®R. (66 F.)

4. Het branden van den Phosphorus duurde

slechts 5 minuten ; daarna lucht inlatende, ont-

vlamde dezelve niet op nieuw.

5. Het rolletje na den afloop der proef be-

diende, had de gedaante van het afgebeelde m
Fig. 1 1 ; en bevond zich in dien staat , als onder

Proef 1. in ^ i5. opgegeven is.

6. Eindelijk , hetzelve aan de dampkrings-

lucht blootstellende, gaf het in 't eerst geen licht;

doch na verloop van eenige minuten begon het

weer bij kleine stipjes te glinsteren.

Proef 45,

Hier mede mij niet vergenoegende, hervatte

ik de proef, met een rolletje Phospboms van

dezelfde grootte; doch nu hetzelve plak in het

schaaltje nederleggende en zoo met een lohje

pluksel van kaars katoen het bedekkende. Bij

deze inrigting, was het mij niet mogelijk den

jphnsphorus te doen ontvlamnjcn. Viermaal heb

ik dit beproefd, gedurig met nieuwe stukjes Phos-

^hoi'us, en wel bij eenen stand van den thermo,*

meter



Bieler van tusschen de i4 en i6j"* R. (65—C9F.)

waarbij telken reize de ]uclifc in de klok tot de

uiterste verijling gebragt werd, en waarna ik nog

•soms een 12 a 16 minuten met sterk pompen

Weef aanhouden.

Deze pioeven oordeele ik genoegzaam ter op-

lossing van de, in het begin van dit Hoofdstuk

voorgestelde , bedenking»

•s^Sm"

HOOFDSTUK V,

'Proei^en , wegens de meerdere of mindere

cuereenkomst dier zelfstandigheden , wel-t

Tce niet isolerende voorden Phosphorus-

zijn , met die welke voor de elec-

trieke stof tot geleiders dienen^

5 43. Uit de tot hiertoe beschrevene proeven,

'ïs hel blijkbaar genoeg, dat sommige ligchamen

yjieer of min goede geleiders zijn van eeue stof,

die zich in den Pliosphorus schijnt op te houden,

en door welker behoud en ophooping zijne zelf-

ontvlaniming ontstaat; doch welke afgeleid wor-

dende, die ontvlamming verhindert. Daar het

Bu mogelijk ware, dat die afscheidbare , ook bij

den Phosphorus zich ophoudeade stof, dezelfda

}l¥ettea
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\»etten als de electiieke stof, ten aanzien van^^*»

leidende en niet geleidende ligchamen volgde»

zoo heb ik , ten einde hier omtrent geenen twijfel

©ver te laten , deze volgende proeven genomen.

Proef 46— 48.

Op een standaart (support) van zegetivas m
t>roef 46, van pel in Proef 47, en van harst

an Proef 48 , de rolletjes Phospherus vlak neder

gelegd en vastgekleefd , beproefde ik de uit-»

komst, doch bij den gi-ootsten graad der verij-

ling , tot welke ik het met mijne luchtpomp

brengen kon , en bij ecnc langdurige voortzetting

ïtiet pompen , staande de thermometer op 1 2
*

R. ( 59 F. ) ben ik echter niet in staat geweest

cene ontvlamming bij denzelven te weeg te

brengen. :

Er zijn ook geene aanmerkelijke verschijnse-

len bij deze proeven vooigevalïen , meestal kwa-

men zij overeen met die, welke bij Proef 27

tot 3o vermeld zijn.

Het zou overtollig wezen orii hierbij nog van

eeni^e andere , even zoo onbeduidende en mis-

bikte proeven, die ik verder op dit onderwerp

genomen heb, melding te mak^n; te meer, de-

wijl deze reeds , vergeleken met die der vcwige^

bij weikede zelfonlvlamming van den Phospho-»

XV& gelukt is^ hoewel hij met, voorde electi'ieke

s£üf
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stof geleidende , ligcliamen omringd of in aanra^

ting was
( y ) en niet gelukt met zoogenaamde

electrieke ligcliamen ( r ) , geenen twijfel meer
overlaten , dat hierin dezelfde wetten geen plaats

iiebben.

En hiermede meen ik eene genoegzame ver-

scheidenheid van zulke proeven gegeven te heb-

ben, die noodig zijn om met grond te kunneii

oordeelen , over de soort van ligchamen of zelf-

stamïigheden , met welke de zelfontvlamraing

van den Phosphorus in 't luchtledige , al eo niet

gelukt*

•»>»»«o4)®C<»«««>«

HOOFDSTUK VI.

'inroepen , dienende ter verdere nasporing vari

de reden en oorzaak der zeljontvlarnmlng .

van den Phosphorus , in het zoogenaamd

ijdel der Luchfpomp.

§ 44. Dewijl deze proeven van eenen verschil-»

lenden aard zijn, heb ik noodig geoordeeld de-

zelve

(^ ) Inzonderheid Proef 11 , is , 14 , c6 en 32 ; in welke

jroeven zeifstandighedeu gebruikt zijn, die als geleider»

der electrieke stof worden opgegeven ^ zie onder anderen

Cavallo fjlkdige Verhandeling oytr de, ehctricitcit bl. 14.

- (r) Proef 5, 10, 13, 18, 33. 36, 38, 39 > 4°— 4*»

CD audere.
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zelve onder bijzondere Lenamingen te brengen^

als : voor eerst eenige pioeven ter nadere ont"

dekking wai ''er aan den Phosphorus voorvalt

hij eene al voortgaande luchtsverijLing ^ waar-

aan dezelve onderworpen wordt j. ten tweede ^

proeven ter ontdekking, of' de warmte stof op

dit verscliiJMSel der zellontvlamming van den Phos-

.phorus, geenen aaumerkelijken invloed iieeft ; teö

derde , welk eene uitkomst het oplevert , indiea

de ontvlamming van den Pliospliorus in 't luclit-*

ledige, door aangehragte warmtestof bewerkt

wordt 5 ten vierde, proeven op de wittesinf met

welke de rolletjes bekleed ^jn ; en eindelijk j

proeven op de meerdere of mindere noodzake-

lijkheid van het aanwezen van oxigène iu de

overblijvende verijide dampkringslucht.

$ 45. In de eerste plaats zal ik twee proeven

iïiede deeleir ,' die ik uitgedacht heb , ten einde

met meer naauwkeurigheid te kunnen ontdek-

ken , u-'cit ''er cutn den P/wsphorus voon^alt ,

hij eene al voortgaande luchtsverijling y waar-

awi dezelve oftderworpen wordt.

Men zou somtijds in twijfel kunnen trekken,^

of bij de vorige pioeven, wel met eene iu aiiea

deele voldoende naauwkeurigheid waargenomen^

is , wat 'er aan den Phosphorus gebeurt, bij^

eene voortgaande veiijUng der lucht j dewijl d«>

lolktjes uaeet pi min voor het oog, bedeict bie-

vea.



ven. Hierom vond ik het noodzakelijk èeneri

anderen weg in te slaan , om met alle mogelijke

zekerheid over de verschijnselen aan denzelveni

bij deze proeven voorvallende , te kunnen oor-^

deelen. Ik meen dit gevonden te hebben , wan-*

neer men den Phosphorus geheel op zich zelveri

vrijgesteld , aan de proef der luchtsverijling on-

derwerpt. Ten dien einde scheen mij niets beter

toe , dan denzelven op een punt te plaatsen , of

de rolletjes op te hangert. De voorgaande proe-

ven hadden mij tot dus verre geleerd , dat van

alle de zelfstandigheden , die tot zoodanig eeri

puntig steunsel zouden kunnen dienen , alleen

de houtskool dio gene was , welke den Phospho-

rus het meest isoleert. Doch daar de rolletjes

niet dan moeijelijk Op houtskool kunnen vast-

gezet of opgestoken worden , besloot ik tot het

tweede middel : namelijk , om ze aan de dradeii

te Imngen.

Proef 49.

Aan eenen fijnen linnen draad, a, b,

—

' meii

zie hierbij Fig. i3. waar a, b, c, dien draad ver-

beeldt , een rolletje Phosphorus van meergemelde

grootte gebonden , en te zamen in eene glazen

klok of bol c , aan een schuivend koperdraad d e

opgehangen 5 voorts op de plaat der pomp , of—

*

(-zoo als in de Figuur) op den bodem der gla-

zen



zen bol een doosje D geplaatst , waarop met zegel*

was een koperen schaaltje fg vastgezet was, en

toen de dekplaat hh, met den aan deszelfs schiü-*

vond draad hangenden PLosphorus, op het glas

ludildigt verzekerd hebbende, zoo dat liet rol,-

lelie vlak boven het schaaltje hing, 2 a 3 duim

tiit hetzelve verheven , onderwierp ik het aan de

luclitsverijling , waarbij de zelfontvlaraming van

den Phosphonis gelukte, staande toen de kwik a

lijnen hoog (s) in de verkorte peilbuis. Onder**

scheidene jïialen deze Proef, bij eene temperatuur

van 5 tot 10 * R. ( 43

—

55 F.) herhaald hebben-

de , om mij van de belangrijke verschijnselen,

die daarbij voor het oog zigtbaar zijn , met vol-»

komene zekerheid te overtuigen, kan ik er nu

dit van melden

:

z.»BN»IV.D. iïiS^. F 1. Met

(j) Omtrent de kwitsboogte op het oogenblik der oao»

vlamming , heeft in de onderscheidene proeven van deze

soort door, mij genomen, een aanmerkenswaardig verschil

plaats gehad: soms was de ontvlamming ten uiterste moei-

jclijk tot stand te brengen, waarbij de kwik dan naauwe»

Ijjks a lynen hoogte bereikte : soms nam dezelve veel eer-

der eencn aanvang ; zelfs wel bij eene kwikshoogte van

3 en 4 lijnen. Ik heb echter den stand van 2 lijnen opge«

feven, als zijnde dexe het naast bijkomende op het oogea-

blik der ontvlamming van een stukje Phosphorus van 6
grein zwaarte: met grooter rolletjes, en met wollen en ka-

toenen draden , zal de proef eerder gelukken. Eenmaal

echter heb ik de ontvlamming bij deze inrigting niet kun»

nen verkrijgen, hetwelk mogelgk aan het vochtig werden
van het draad toe te jchrijven zal zign.
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1. Met opzigt tot den rook had let een en an-

der plaats van iiet geen reeds bij Proef i. ^ 8. ge-

meld is. Eerst , naraeiijk , verhief zich de rook-

damp registandig van p naar rr (zie Fig. i3.);

de verijling verder vorderende , verminderde deze

oprijzing, en nam zoodanig eene rigting , als door

LC kromme lijn p r aangeduid wordt. Voorts

toen de kwik nog 3 duim ixv de peilbuis stond,

scheen de rookstrral uit een der uiteinden van het

rolletje voort te komen , neniende eene scliuinsche

rigting naar beneden , als van p naar s y al gaan-

de weg rigtle die straal zich naar u door het punt

t gaande , en viel regilijnig nederwaarts , ais a u.

Toen door de verdere verijüng der lucht eenigzin»

in breedte uitzettende en tegelijk in dcszelfs top

legen het rolletje Phosphorus steunende , vertoon-

de d«ze rookslraal niet onaardig eene kolom op

welke het rolletje sclieen te rusten.

in het donker kon ik van dezen rook niets

waarnemen , dewijl dezelve geen het minste

schijnsel van licht gaf.

2, Zeer voldoende kan men , bij deze inrig-

ting der Froef, het licht dat zich gedurende de

luchtsverijling aan den Phosphorus vei toont, waar-

nemen. Ilier omtrent heb ik in de op deze wijze

ingerigte proeven, mij volkomen overtuigd van

het geen ik reeds in $ i5 heb opgegeven , namehjk

dat het licliten zich alleen tot het wit omkleedsel

der rolletjes bepaalt, en niet aan de waskleurige

dooi-
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doorsnijdlngen te zien is ; ten zij zicli Jaar aan der-'

gelijke witte slippen ofp'eliken bevinden. En wal

verderde afwisseling van het licht betreft, in deze

proeven ziet men hetgeen daarom fvent in $ ia

en 33 gemeld is , zeer duidelijk ; te weten : ceist

Lij den aanvang der hichtsvevijling is er weinig ver-»

andering in dezelve , doch daarna vermindei t hel

eerste licht of dat der p/?osphoreêcentie al gaande

weg , zoo dat ten laatste de Phospiiorus bijna

,

zoo niet geheel , eene verduistering ondergaat.

Voorts de kwik tot op i daira of daarom lrent

gevallen zijnde , of liever dan , wanneer de voort-*

brenging van den rook voor hel oog schijnhaar

ophoud*, begint zich duidelijk het tweede licht
5,

zijnde het licht der ignicentle , over het gehec'e

rolletje te vertoonen, op dis wijze zoo als ia

5 33. beschreven is, bij deze Proef vergezeld

gaande van de Toli;ende bijzonderheden : dat het

zich al terstond bij deszelfs verse' lijning , van de

uiteinden van het rolletje verplaatste naar den lin-

nendraad , waaraan hetzelve gehangen was , en fn-

ïonderheid daar ter plaatse zich zamentrok , waar

de knoop van het oog des draads lagj aan welk

punt de Pliosphorus ook sterker verlicht werd,

nemende te dier plaatse , toen de verijling der lucht

tot den uitersten graad gekomen was , dien gloed

aan van welken ik bij vorige proeven reeds mel-

ding heb gemaakt, en die zich nu over de ge-

F 3 Leei«

/



-C 84 )-

Jieele witte opperYlakte van het rolletje verspreid*

de {t) , waarna terstond de uitwerping van

gloeijende bolletjes ($11) volgde , die bij het

daglicht gezien, spatten eener witte stof geleken.

3. Tijdens of oogenblikkelijk na deze liditen-

de uitspattingen , vertoont zich de lichtkring , te

voren reeds meencalcn gemeld ( (J
1 2 ) ; maar die

hier grooter is, en het geheele rolletje omgeeft,

zich soras tot aan de wanden van het glas uit-

strekkende : deze, zijnde reeds wcrkehjk de vlam

Tan dea Phosphoms, trekt zich weldra om het rol-

letje te zamen , en dan van het daglicht gebruik

makende, ziet men dien kring in de gedaante

van eenen ijlen rook , zoo als reeds onder Proef i

.

verliaald is; tevens ziet men

4, Het wit omkleedsel van den Phosphorus

wegsmelten, en opgelost worden, waar door het

rolletje in diameter afneemt, en zoo doende ruim-

te krijgende , in het oog van den linnen draad ,

'slaat het aan ecne zijde over, en valt, doorgaans

nog brandende, en van den gemelden lichtkring

omgeven , in het daar onder slaande koperen

schaaltje , waar hetzelve oogenblikkelijk gebluscht

wordt , en tevens al hot hcht in het glas : schoon

zich hier bij het zesde en zevende verschijnsel

Van Proef 1. ($i3, en i4.) niet vertoonen kan,

is echter het fraaije van die Proef niet genoeg te

roe»
s

(r) Zïjiide zijne voortgegette Ignicentie, of de eigenlykc

ontsteking (^inteniio') van den Ph&êphoru».
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roemen : men moet ze herhaalde malen zien •,

om er zich genoej^zaam aan te voldoen ( m ).

5. AI dadelLik na dat de Phosphorus in het

schaaltje gevallen is , kan men veilig zonder vrees

voor ee.ne, zich hervattende, ontvlamming, de

lucht in den recipiënt laten invloeijen.

6. Wat het gevallen rolletje betreft , men vindt

hetzelve vastgehecht aan het schaaltje ; van onder

plat, als een koek , en eenigzins zwartachtig ,

geheel van zijn wit omkleedsel beroofd ; duidelijke

bewijzen dragende van eene smelting ondergaan

te hebben , en voorts in dien staat , welke be-

schreven is in § i5 en i6.

7. Nog vindt men in het schaalije eenige spat-

ten, zijnde deze die lichtende bolletjes geweest,

welke de kokende Fhosphorus uilwiejp : zij

vertoonen zich nu als eene lijmige vloeistof

,

en kleuren het lakmoestinctuur en papier hoog

rood ; als men ze ecnigen tijd in het schaalije

laat blijven , verbijten zij het koper , en nemen

F 3 eene

(tt) Wanneer men volgens deze inrigting de bekende

proef met gas oxigène in het werk st-!t, en op het oogen-

llik dat de ontvlamming staat uit te breken, eene geuoeg-

ïame kwantiteit van dit gas in den recipiënt Iaat invloei-

jen, zal het uitwerksel verre weg de gewone manier over-

treffen, en wegens den sterken glans van het licht op eens

dan ontstaande , ten hoogste treffende zyn voor zulken

,

die nooit zoodanige proeven gezien hebben. Men zorge

tevens daarbij, om in plaats va» een koperen schaaltje,

een porcelcinen schoteltje ouder dca opgehangeo PhQ*«>

pbow* ïe plaatsen.



«ene zwarte kleur aan ; eindcüjk geeft deze stof

in 't donker liclit , als men dezelve met een stuk

papier of iets dergelijks wiijft; in alles overcen-

konieiKle met het voclit hiep boven , onder § 29.

in aanmerking c gemeld.

8. Wat den linnen draad betreft , deze ver-

brandt niet, zells «iet het oog, waarin het rol-

letje Fiiosphorus is bevat geweest, alieen woidt

liet onderste gedeelte van den draad bruin , zijnds

het oog doorgaans zwart , doch niet doorgebrand.

9. Ik heb een en andermaal, navoorat het rol-

letje Phosphorus ten uitersten naauwkeurig gewo-

fen te hebben , alvoiens het aan de proef on-

worpen werd, h<!t in het schaf: itje gevailene stukje

{gewogen en het/xdve altijd lichter bevonden: doch

om hier uit eenige gevolgtrekkingen af te leiden

,

70U te zeer gewaagd zijn; dewijl hetzelve allijd

een verlies in gewigt ondergaat , aan de uitspat-

tende Phosphoi 'sche stof , v/eiker groolLeid van

gemis niet te bepalen is,

P ROEF 5o.

De inrigting a-s in de laatstvoorgaande Proef;

duch daarin vei'schillende , dat het rolletje Phos-

phorus nu in een ijzerdraadje van no, i4. op-

gehangen werd. Het was mij bij deze inrigting

ondoenhjk de ontvlamming daar Ic stellen , en dit

«ven zoo min bij eene temperatuur van i5| * R,

(67 F.) ais van ii*K. (67 F.)

<• Bij



1

,

Bij deze Proef vertoonde zich even zoo als

bij de laatstvoorgestolde , het veisciiijusel van dca

rookdamp.

2, Bijzonder sterk was ook hier, de vermin-

dering van hot eerste llclity 200 dat dePhospho-

rus nagenoeg geheel verduisterd vs'erd : dan , toen

de verijling dar lucht zoo ver gevorderd was ,

dat de kwik slechts | duim opgehouden werd

,

verscheen het tweede licht , en nam sterk toe,

zelfs kwam het mij voor , dat nu de waskleurige

uiteinden. vej'Iicht werden ; schijnende het nanr

het citerdraad toe , al gaandeweg in sterkte te

verminderen. ïoen ik na het stuken der Proef,

weer damiikringslucht inliet , liclite het rolletje

aan alle kante» aanmerkelijk.

3, Daar juist hier eene geschikte gelegenheid

Was, om onderzoek te doen omtrent den aart van

den rook, die tijdens dat het eerste licht zich

aan den Phosphoras vertoont, uit denzelven op-

gaat, en van welken ik doorgaans bij elk eerst

verschijnsel der vorige proeven , iets aangemerkt

béb; daar er, zeg ik , bij dezeProef lu'er toe eene

geschikte gelegenlieid was , om dat , de verijling

eenigzins gevorderd zijnde , deze rook in het

schaaltje nedervalt, en dus daar in kan opgevan-

gen werden; zoo heb ik tot dat einde onlangs

eene proef genomen , en bevonden , dat d\c neder-

vallende rook het schaaltje (als men hetzelve ee-

liigen tijd, ter opvanging daa:y«ju, staan laat)

F 4 eenis-



feenigzins bevodihgt ; welk vocht , hoc sterk liet

ook in het schaaltje rond gewreven wordt, geen

bet mmste teeken van eeiiige lichting in den doa^

ker geeft , zoo ais dat , van het wolk ik hij de

laaLstvoorgaande en andere proeven melding heh

gemaakt : Ik iieb voorts het hij deze Proef ver-

zameld vocht aan de beproeving met lakmoes-

tinctuur onderwoipen , door een weinig van dit

Water in het scl^aakje te gieten en daarin rond te

roeren , 't welk er rood door gekleurd werd , teu

blijke dat hetzelve een waar zuur is.

Ik geloof niet dat er ecne andere manier ofmid-

del zij
f
om duidehjker voor het oog bloot te stellen,

wat er aan den Pliosphorus gedurende de luchts-

verijling, waaraan hij in deze proefnemingen on-

derworpen wordt, voorvalt, dan dat, naar'tweik

beide deze Proeven ingerigt zijn , zij strekken ter

nadere inlichting en bevestiging van het meest

belangrijke bij vorige proeven waargenomen.

groeven door mij uitgedacht , ter ontdehhijig

of de warnztestof geenen aonmerkelijhen

invloed heeft op het verschijnsel der.

zelfontvlamming van den Phos"

phorus in H luchtledige.

5 46. Be Heer vanMarum heeftin zijne hier

bovengemelde verhandeling , zijne gedachten geuit

pver de vermoqdeiijke oofzaak van djit vtfrsckijn-»



sel , en meent dat dezelve gezocht moet worden

in liet calorique, dat, uit het oxigone der veiijlde

lucht losgezet , zich rondom den Phos})horus op-

hoopt. Wat mij aangaat, uit eenige opmerldn-

gen (^) bij mijne proeven, scheen het mij toe,

dat in de warmtestof At heweegoorzaak {Ie prin-

cipe moteur) van dit phoenomen te zoeken zij j

en schoon ik omtrent de wijze, op Avelke door

het calorique de ontvlamming in den Phospho-

rus beweikt wordt, verschilie van den Heer vaa

Ma rum.; koom ik echter met Z. Ed. hierin

overeen, dat zij oorzaak van die ontvlamming

is. Maar daar ik mij zelven voorgeschreven heb

om niets in deze zaak aan te nemen, het welk

geen proef ondervindeiiiken grond heeft, of dat

F 5 niet

(y) In dit opzigt wijze ik terug tot alle die uitkom*

sten , bij welke de Phosphorus ontvlamde , in aanraking

zijnde, (het zij bedekt, omringd of opgelegd enz.) met

zoodanige ligchamen , die .geene goede leiders der warm-

testof zijn; maar die den Phosphorus ^wJ isoleerden; ter-

wijl in tegenstelling met betere geleiders der warratestof

,

de Phosphorus niet ontvlamde. Ondartusschen zou dit ge-

stelde niet geheel buiten bedenking blijven, want 'er zija

proeven opgegeven, in welke de Phosphorus , schoon niet,

(althans niet schijnbaar) in aanraking gesteld met warm-

testof geleidende ligchamen , echter niet ontvlamde , zoo

alt Proef 5, 10, 13. i3, 27, 30, 33» S5. 36» 39, 39»

416—48 , en gedeeltelijk andere : er schijnt als nog eene

reden te zijn , waarom de Phosphorus in de gemelde ge-

vallen niet ontvlamt. Ds verklaring hiervan behoort tot

de Verhandeling zelve , en zal voorkomen iu de derde Af-

fleeliüg Hoofdstak II,



ttiet op oiitwijfelhare waarneminjïen sfnint, heb

ik mij bt'ijveid om de eene oï andere Proef uit te

denken , die hier omti ent meer Lesh'ssende zou-

de zijn , maar eeno volkomen l>cs!issondc proef

heb ik niet kunnen vinden. Ik zal 'er echter twee

bijbrengen, die, gevof'j^d bij eenigc andere, in

deze aideehng vooi komende, ons geene ondui-

delijke -venken geven om in de volgende afdee-

ling omtrent dit gevviijtig punt met meer grond

te kunnen oordeeieu.

Proef 5i.

Een rolletje Pliosphonis toegesteld als in de

eerste proef, en geplaatst in eene klok als Fig.

5., welker dekj;iaat voorzien was met een toe-

stel om ligchamen in het ijdel te doen vallen :

op de kleppen van dezen toestel vooraf koper-

vijlsel gelegd, en nu de verijling der lucht tot

dien graad gebragt hebbende, dat ik verwachten

kon, na weinige oogen]>likken, zoo ik de ver-

ijling nog voortzette , den Pliosphorus te zien ont-

vlamm^cn , deed ik de pomp stilstaan , en liet

(na een aantal mislukte beproevingen om het jnist

zoo te treffen ) , een weinig Jcopervijlsel ter zij-

de op het rolletje nedervaUen, waarop nage-

noeg oogenblikkelijk de I'hosphorus ontvlamde.
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Proef 52.

Op dezelfde wijze ais de 5 1 *« ; doch in p!aats

Yan kopeivijisel op den Phosphoius te duen ne-

dervallen , nu daartoe gebruikt wel uitgegloei"

de gepulveriseerde houtskool: hoe deze ook op

'den Phosphorus viel , is het mij niet mogelijk

geweest , denzelvcn langs den gemelden weg

tot eene ontv'araraing te Lrengen.

Ik heb niet noodig geoordeeld met andere stof-

fen ,
proeven op deze. manier tot ontvlarairïing

van den Phosphorus te nemen ; deels om de groo-

te. moeijelijkheid (w ) van het wel treffen 3 name-

lijk :

(-w) Dikwijls ziet men zich in deze proafneiningen te

leur gesteld, hetwelk aan onderscheidene gevallen is toe

te sclirijven : want

Voor eerst, schoon men den Phosphorus vlak onder de

kleppen van het gemeld mechanisme geplaatst heeft , ge-

baur. het echter niet zelden, dat, door het trillen der

pomp, dezelve eenigzins verplaatst wordt , en dan vallen

de cp te werpen stoffen ter zijde van den Phosphorus.

Maar ook, indien de Phosphorus te ua aan zijne ont-

vlamming is, als men met de luchtsverijling .ophoudt, dan

wil het soms gebeuren, dat hij begint te branden eer men

de kleppen loslaat; is hij daarentegen niet nabij genoeg

aan het punt zijner ontvlamming , ook dan mislukt de

proef, al vallende stoffen (ik bedoel zulke als in Pjoef 5)
anders naar vereischte op denzelven.

Daarenboven, al is de Phosphorus juist in zijne ware

gesteldheid tot deze proefucming gehragt; maar valt er te

veel kopcrvijlsel (of andere niet isohrende stoffen ) op dea-

g^lven , 200 dat bij *er als 't ware door bedekt wordt , dan

schyni



lijk : dal *er van de vallende stoHen, juist zoo

Teel en niet meer dan vereischt wordt, op den

Phosphoms kotrit ; deels om dat 'er hierna nog

proeven zullen besebreven worden, die tot dit

onderwerp betrekking hebben {x); deels einde-

lijk,

ichïjuthet, dat hg eene te groote hoevecllieid wanrtcstof

aan die ligchaamtjcs overzet, ofte sterk bekoeld wordt;

althans de ontvlamming mislukt.

Maar treft men het, dat de Phosphorus juist in zijne

vereischte gesteldheid gebragt is , en vallen de ligchaara-

tjes 'er zoo op , als ik in de proef beschreven heb (tevens

zonder dat 'er, door het trillen der pomp, vooraf reeds

vau die stcfFea op gevallen zyn) dan kan men op eene ge-

gewisse uitkomst rekcnen.

Het onaangenaamste bij het mislukken dezer proeven is,

dat , na men alle de kleppen van het bovengemeld mecha'

nisme heeft laten vallen, de geheelc toestel uit een moet

genomen en op nieuw ingerigt worden; waarbij men, fen

dit moït wel in acht genomen worden) vooraf de neerge-

vallen stoffen hebbe weg te nemen en altoos een niemy

rolletje Phosphorus eu nieuw katoen gebruiken moet.

Het is uit hoofde der veelvuldige mislukkingen bij deze

soort van Proeven, als ook om dat de beide hier gebruikte

stoffen (koper en houtskool), elk op zich zclven met op-

zigt tot bet geleidend vermogen der warmtestof beslissend

zijn, dat ik met geene andere stoffen hierop proefnemin-

gen gedaan heb. Alleen echter, dat ik dit nog melde: eens

op de kleppen koperen stukken (duiten) gelegd hebbende ,

viel *er van de vier, een , die den Phosphorus even op

zijn u«ar boven gekeerde vlakte aanraakte, waarop deze

©ogenblikkelijk ontvlamde.

Er zullen hierna nog Proeven voorkomen, die, hoewel

anders ingerigt, echter hiertoe betrekkelijk zijn.

(ar) Proef 64 en 65, en Aaamerkiog » en k onder $ j^
jQ het volgend Hoofdstuk»
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lijk, om dat de Heer van Bemmelen op deze

V'ijze eene proef genomen heeft, met barstpoe-

der (x)> «loor welke ik op het denkbeeld vaa

de beide nu gemelde ,
gebragt ben ,

hoewel die

Heer 'er andere gevolgen uit ontleent (s), dao

ik meen 'er uit te moeten afleiden :

§ 47. De proeven welke ik tot dus verre op*

gegeven heb, hadden regtstreeks eene betrekking

tot de zelfonti^lamming van den Fhosphorus ia

bet luchtledige, en hebben eene strekking Ier

Oplossing van het probiema , betreffende de om-

stau-

(y) Zie het voorgemelde Onderzoek bl. 8.

(z) De Heer van Bemmelen schrijft ten dezen aan-

zien in de aangehaalde plaats: „ hieruit blijkt duidelijk,"

(uit twee Proeven , in welker ééne op den Piiosphorus vol-

gens de nu beschrevene wijze , poeder van harst neerge-

vallen was, en waarbij de ontvlamming plaats had; doch

ia welker andere , de Phosphorus met zijn poeder vaa

houtskool bedekt wa» , en de ontvlamming niet tot sund

kwam: — hetwelk zeker alleen aan de inrigting van die

proef gelegen zal hebben; want, zie anders onze iid.Q ca

}4Ste Proef) „ dat noch het ongedekt laten van den Phos-

^ phorus •Ie ontvlamming verhindert, noch de bedekking

^ meteen der minst geleidende ligchamen vanhet^^/ori^««,

dezelve bevordert. Daarenboven is het," dus gaat de

Heer vanBem melen voort: „klaar, dat zoo da be*

» dekking vin het katoen , de verspreiding van het calo-

„ riquc al verhinderde, dan nog de ontvlamming onmogelijk

„ zijn zou; waat" enz. En dan bl. 9 .. Daar ik derhalve

uit a! het bovengemelde .ovtrtu'gd was, dat de harsc

alken de oorzaak van het braaden van den Paoiphoru*

was" eoï.

M

M



standigTieden , onder welke dit verschijnsel zidi

«/ dan niet vertoont , als ook tot deszelfs naaste

oorzaak. Nu zal ik in liet veivolg dezer veihan-

deh'nj:^ , soms van de eigentijhe zeLfontvlamining

afwijken , ten einde , om door proeven van eene

andere soort , van welke de eerste , nu voorko-

mende , de ontvlamming van den Pliosphorus in

't ijdel door aangcbragte warmte belieft , nader

tot de oorzaak en de redenen van dit veischijn-

sel door te dringen.

Ik ga dan nu de uitkomsten verbalen van eene

proefneming , bij welke de ontvlamming van den

Phosphorus in '^ luchtlediqe , door van buiten

aangehragte warmtestqf bewerkt is gewor-

den. Tot deze soort van proeven beb ik eenen

toestel uitgedacht, dia ik liier tot regt verstand

van de proeven zelve , vooraf beschrijven moet.

Een glazen cijlinder of buis ABCD Fig. i4,

Tan 5a6 duim lengte, en een duim wijdte, ge-

monteerd met koperen banden aan deszelfs bo-

ven- en ondereinden , wordende in de Figuur

,

door C D de onderste band verbeeld , daar ter

plaatse om het glas met een onsmeJtbawr ciment

vastgelegd : deze band, even builen den cijlinder

uitstekende , is van een schroeldraad voorzien

,

Waarop een koperen deksel of plaat a b tot bo-

dem dienende, (^hebbende een opstaandcn rand)

geschroefd wordt 3 bij C is eene vierkante stift,

(ioov
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door we^Ice met eenen scliroeredraaijer te ratten,

men de plaat a b vaster kan aanzelten, en ver-

volfjens wcei los schroeven. De buven - monte-

ring dekt den cijlinder, dit deksel heeft eene

Vaai bchrocf hij d , waarmede ht;t in de kraan d e

of zonder deze kraan in e , of naar welgcvalleo

elders in geschroefd kan worden. Bepalen wij

ons echter hij de afbeelding ; in dezelve is de na

beschreven cijlinder aan een kraan geschroefd ^

en deze in eene koperen pijp g h die ik liier vei»»

der zal beschrijven : g h verbeeldt dan eene ko-

peren pijp , of liever een langwerpig vierkant

stuk koper in deszeifs lt;ngte doo.booi d , en voor-

zien van vijf gaten, als bij e, h, 1, i en g, die

schroefdraden (moeren) bevatten, zijnde bij €,

zoo ais rceds aangemerkt is , ingeschroefd de

cijlinder met deszeifs k-'aan de; bij h eene ande-

re kraan h f; eene dergelijke kraan g k aan het

tegenovergestelde uiteinde g; voorts kan in deze

moer hij h eene domj^chroef h , of een verklikker

geschroefd worden ; eindelijk in de moer bij ij

wordt verheeld eene lange koperen pijp i m in-

geschroefd te zijn , welker liteinde nog met eene

kraan m n moet gesloten kunnen worden , die

bij n een scliroefdraad heeft , om daarmede dezca

gcheelen toestel op de schotel eener luchtpomp

,

of ia de plaat der peilbuis vast te zetten. ( a
)

Zal

(ö) Het gebruik der gemelde kriaen komt hierop neer;
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Zal men proeven met dit instrument nemen

,

zoo schroer!; men het deksel a b van den cijlin-

der af, en daarop een sfukje Phosphorus p ge-

legd hebbende , moet het weer in den koperen

tand vast en luchtdigt aangesclaoefd worden. ( 6 )

Met

de kraan d e dient om den glazen cijlinder op zich zelven

af te sluiten; de kraan g k houde ik ora dampkringslucht

iJs te laten, aan de kraan f h schroeve ik blazen met een

óf ander gas gevuld , in geval ik proeven op de verbran-

ding van den Phosphorus in onderscheidene gassoorten, in

't klein te verrigten heb, waartoe deze toestel bqzonder

geschikt is; eindelijk de kraan m n wordt van dienst, als

Bien den gcheelen toestel van de luchtpomp wil afsluiten.

(*) Ten einde het intreden der lucht te beletten, leg ik

tusschen de sluitingen, zoo als gewoonlijk gedaan wordt,

vet of geolied ieder, en ter meerdere verzekering ver-

zorge ik de reten nog met een belegsel van reuscl; maar
dit laatste is van geen nut aan de sluiting van het schroef-

deksel, dewijl de reusel ten spoedigste wegsmelt, als men
©nder dit deksel vuur aanbrengt; zelfs heb ik het onvol-

doende van het hier gemelde Ieder bevonden, wanneer het

dekseltje zeer heet gemaakt wordt, dewijl het dan in-

krimpt, waardoor de lucht gelegenheid krijgt om in den

cijlirder in te treden: ik heb dit ouderviridende , in plaats

van tot het gemelde leer , mijne tocvlugt genomen tot nat*

gemaakt karton, doch ook dit voldeed niet genoegzaam,

hoe sterk ik het dekseltje ook mogt aanschroevcn. Het

isora deze reden, dat de beschreven toestel onbruikbaar

wordt, in geval men proeven te doen heeft by welke de

bodem (het dekseltje) zeer heet gemaakt moet worden;

althans , indien men gccne zelfstand'ghedcn tot het tus-

schen leggen te dier plaatse wetc te appliceren , die het

gemelde ongemak niet hebben; daar echter zoodanige zelf-

standighcdcn my niet op de gedachien gekomen zijn, heb

ik mij in zuike gevallen van eenen anderen toestel bc*

^Leud, diea ik ia de volgende aannierkisg zal o^'geyeo.
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Met dfi/en toestel (c) heb ik ondcrscbeldene

proeven jrenonicn , uie iu 't vervolg zuilen voor-

Z. GEN IV. 1). SiSi. G ko-

(c) Doch, gelijk ik zoo even aangemerkt heb, 'er kun»

nen omstandigheden zijn, bij welke deze, anders zoo ge.

tiakkelijke, toestel min bruikbaar isj in zulke gevallen en

. ook in alle andere van dezen aard, kan men, in plaats vanden

beschreven toestel te gebruiken , zich m'et eenen meer een-

voudigcu, vanwclkert ik hier eene beschrijving zal geven,

genoegzaam redden : in de 15de Figuur komt deze voor,

waar AB een gewoon reukwater- fleschje (zoodariig een,

als CT meest al tot eau de cologne gebruikt wordt) ver-

beeldt: aan dcszclfs hnls A wordt gecimencecrd een kopcr

ren dopje C, hetwelk b;j a b v,-ijd genoeg is om dit halsje

te bevatten; in het dopje C is een gat, voorzien van eene

moer, welke ur.genocg de wijdte hebben moet van het zoo

even gemelde halsje , D. zij eene dubbelde in dcrzelver

lengte doorboorde vaarschroef., bij d en f worden deze

aangewezen; e is het raiddelsaik, j'.ijr.de eene vierkante of

ronde borst. Om met dit apparaat proeven te oemen, laat

men door het dopje C ,ecn stukje Piiospaorüs in het fleschje

vallen, en schroeve dadelijk op hetzelve de dubbelde vaar-

schroef , met deszelfs elad d in c , na 'er vooraf vet leer

tusscheil gelegd te hebben ; voorts kan het eind f der ge-

melde schroef met een kraan verlengd worden, op die wij-

2e als in Fig. 14 de glazen Cijlinder met zoo een kraan

(in de Figuur aingewezeu «oor de,) gemonteerd is ; en

dan moet aldus de geheele toestel Fig. 15. met of zonder

die kraan, in het gat e, van het koperen stuk f k Fig. 14.

ingeschroefd worden. Na vervolgens de lucht, bij de proef.

nemingen met dit instrument, uit het fleschje gepompt te

hebben, honde men een koohje vuur tegen den bodem B,
ten einde dcnPhosphorus te doen ontvlammen. Het eeuig

ongemak bij dezca toestel is , dat men na elke proefne-

ming, den overblijvenden Phos>phorus 'er niet op zich zcl-

vcn uit kan krijgen ; maar dciizelven met water 'er uit

moet spoelen , zoo dat men na eikfi proef het fleschje ge».

keel scho<»i moet maken.
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komen ; ter dezer plaatse zal ik mij slechts biï

éérie bepalen , die de uitkombtcn Iieei't gelevcrti

van eene ontvlamming van den Phosphorus in

*t ijdel düor aangebragte warmte.

Proef 53.

Na in het dekseltje a b Fig. i4. een rolletje

Phosphorus gelegd , en met dit dekseltje den gla-

zen cijlinder naar vereisch (zie noot b bladz. g6^
gesloten hebbende , deed ik de lucht tot den meest

inogelijken graad in den cijlinder verijien : toen

een kooltje vuur onder tegen het gemelde deksel

aanhoudende , ontvlamde de Phosphorus na wei-

nige oogenblikken.

Deze Proef heb ik hejhaalde malen genomen
,,

en er de volgende veischijnselen bij opgemerkt:

1. Bij het daglicht ziet men den Phosphorus ten

allerspoedigsten smelten aan het punt, onder het

welk men het koper met het vuurkooltje aaniaakt,

2. Op het oogenblik der liiergeraelde aanraking

,

ziet men (het daglicht afgesloten hebbende,) al het

nog overige hebt van de naar boven gekeerde op-

pervlakte van het rolletje , zich naar de zijden en be-

nedenwaartszamentrekkenjen, daar aan sommige

punten op eens dien vuurgloed aannenien , van

welken ik bij de vorige proeven meermalen mel-

ding gemaakt heb, zijnde de aansteking {incensie)

panden Phosphorus, welker onmiddclijk gevolg

3. DqcIï



-C 99 )-

• 3. Doch bij deze "wijze van ontvlamming ver-*

tooncn zich zeldzaam de te voren gemelde lich-»

tende uitspattingen.

4. Het licht of eigenlijk de vlam , is volko-

iren overeenkomende met dien den Phosphoius

omringden lichlkring, van welken reeds bij de

eerste Proef in § 12. de beschrijving voorkomt,

en welks omtrek iu Fig. 3. door de lijn d e f

aangewezen wordt.

5t Inlusschen is zijne verlooöing van een veel

korteren duur , dan in sommige der vorige proe-

ven , durende naauwelijks 5 of 6 seconden , en

nemende nooit de gedaante aan van dien lichten-

den conus bij Proef i. in (§ i3. beschreven : om-

trent welk niet vorschijnen bij deze Proef in

*t vervolg de vermoedelijke reden zal opgege-

ten worden.

6. Na dat de Phosphorus die weinige oogen-

blikken gebrand en gevlamd heeft , gaat deszelfs

licht uit , en het wordt geheel duister in het glas

,

mits de buitenlucht volkomen afgesloten blijft;

dampkringslucht of andere luchten inlatende , kan

men velschillende uitwerkingen verkrijgen.

7. Na deze kortstondige ontvlamming den Phos*

phorus onderzoekende, vindt men denzelven tot

een hoopje of plaatje gesmolten, nagenoeg op die

wijs als in Fig. n , en vastgehecht aan het koper

,

zijnde tevens geheel ontkleed van deszelfs witte

G 2 opper-!



oppervlakte: dit overgebleven stukje PhosphoTUS

ïevert bij nader onderzoek het verschijnsel vau

Proef 4g , en van andere proeven.

8. Het deksel w^ordt eenigzins zvi^art aange-

slagen , nantelijk daar , M'aar het met den Fhos-

phorus in aanraking geweest is; welke aange-

hechte stof, na slechts even aan de lucht bloot-

gesteld te zijn, vochtig wordt, schijnende van den-

zelven aart als het vocht, waarvan ik bij Proef

49 meldirxg gemaakt heb. Deze zijn de meest

opmerkenswaardige verschijnselen (c/) bij de nu

opgegevene proef,

§ 48. Verscheidene malen bij de voorgaande

proeven , in weike de ontvlamming gelukt was

,

opgemerkt hebbende , dat zich , aan de over blij-

vende stukjes rhosphonrs , niets Van die wiiie stof,

met welke zij voor de proefnemingen omkleed

waren, meer vertoonde, en dat in (\ie proeven,

bij welke het slechts tot eene igaicentie vanden

Phoisphürus was gebragt geworden , het gemelde

om-

C</) Ik heb hier nog feij te voegen, dat men in proeven

«iet den glazen cijlinder, als ook met het fleschje (be-

sclireven in de laatstvoorgaande Aanmerkiüu c), hetzelve

ra den afloop der proef in drszelfs omtrek vindt aange-

slagen met vochtdeeltjes , weikc een phusphorzuur zijn

;

en binedetiwaarts naar den bodem ter hoogte van ï duim^

-of daaromtrent, heeft zich doorgaans eene gele of oranje-

kleurige stof aan de wanden gehecht, die door het zo©

cvengemelde zuur bevochtigd , zich nat voordocc.
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omkleedsel, zoo nieteene gclieeie ofgedseltelijVc

afionding , ten minste cene verkleuring onder-

gaan liad , waai \-an ik omsLandig ter zijner plaats

melding lieb gemaakt; deed dit mij denken aan

de meerdere of mindere noodzakelijkheid dier

tpitte slof, om den Phosphorus in -t ijdel te doen

ontvlammen : tot onderzoek hiervan heb ik ecni~

ge proeven bedacht en in 't werk gesteld , van

"Welke ik hier vei-slag ga doen.

Proef 54.

Ik maakte bij deze proef, die ingerigt was op

de wijze van de 22ste, gebruik van twee stukjes

Phosphorus , zijnde het eene een eindstukje van een

rolletje , hetwelk , behalve in zijnen omtrek , ook

aan deszelfs eene uileinde met de bewuste witte

stof bekleed was; het ander, een middenstukje

,

welks beide uiteinden waskleurig waren : ik had

dezelve , elk op een bijzonder doosje , onder eene

groote glazen klok , zoo ver mogelijk van elkan-

deren geplaatst De verijhng der lucht nu tot

cenen zekeren graad gevorderd zijnde, ontvlam-

de het eerste ; en voortgaande rhet pompen ont-

vlamde vervolgens ook het laatstgemelde.

Proef 55.

Ook deze is genomen met twee stukjes Phos*

phorus, zoo na mogelijk van dezelfde grootte

>



^orh wpJlcer één reeds gediend had lot pone proef-

neming als de ijsce^ en dus van deszclfs wit om-
Jcleedsel was beroofd ; liet andere geheel gaaf, en

Riet dit omkleedsel voorzitm. Beide toen aan iin-?

Ben draden van gelijke lengte in eene glazen klok,

volgens Proef 49. opgehangen hehbende , ont-

vlamde, na eene genoegzame verijlingder lucht,

wel het laatstgemelde ; doch , hoe zeei- ik ook: met

pompen voortging, wilde dit bij het eerste rol-

letje niet gelukken.

P JR. o E F 56.

Aan de laatstvoorgaande proefneming onder-

wierp ik twee andere rolletjes , zijnde van het eene

riet ?en mesje , zoo veel mij doenlijk was , het wit

omkleedsel afgesneden ; en het ander, het welk

ik dit omkleedsel behouden liet , zoo veel mo-

gelijk met het eerste in gewigt gelijk gemaakt.

Het laatstgemelde ontvlamde in 't ijdel , het eer-r

ste niet ; doch vcjtoonde zich sterk verlicht.

Pr OEF 57 en 58.

In de eerste dezer proeven , had ik gebruik ge-

maakt van twee dergelijke stukjes Phosphorus, als

in Proef55 : en in de tweede , van twee rolletjes toe-

gesteld ais in Proef56 : alle deze onderwieip ik aan

4e inwikkehng in katoen op de wijze van Proef i.

. Pe rolletjes , die met het wit omkleedsel voorzien

.^aren, <?atvlaaidcn j de ander* aie^. $ ^2»
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$ 4g, Daar ik echter aan het rolletje Phosph»-

rus , van het welk het wil omkleedsel was afge-

sneden, reeds bij Proef 56, en nu ook in de

58^-' eene meikeiijke aanwassing van liciit had

opgemeikt, ouderwierp ik hetzelve op nieuw aaa

de volgende

Sgsts Proef.

Dit rolletje in zuiver en wel boven het vuur

Ipedioogd kaars - katoen , op de wijze als in

Proef 19 ingewikkeld; en het doosje, den reci-

piënt, en de plaat der pon^p zoo droog mogelijk

gemaakt hebbende ; bragt ik , bij de uiterste ver-

ijling der lucht, eindelijk de ontvlamming - in

tetzelve te weeg. \
Doch mij voorstellende dat deze proef niet be-

slissend kon genoemd worden ; daar het moge^

lijk ware, dat niet al het wit omkleedsel van

hetzelve afgenomen was, of dat, op eenige an-

dere wijze , die wittT stof zich weer ia deszelf?

eerste beginselen kon geformeeid Iiebben , be-

sloot ik tot de volgende proeliieming.

Proef 60,

Een groo{er rolletje Phosphorus aan de oni-

Tlammlng in den glazen Cijlinder, volgens Proef

53 onderworpen hebbende, nam ik het overblij-

Teti4 *tukje 'er uit, en bragt het ten allerspa»-

G 4 digi
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'digsten over , hetzelve volgens Proef 19 in ka-*

toen geheel inwikkelende , v^aarbij ik echter,

schoon alle moeite aanwendende om den hoog-

slen graad der verijHag te krijgen, de ontviaui-

ïning in het stuktje Phosphorus niet bewerken

kon ; zelfs vertoonde 'er zich in het katoentjè

geen voor het oog zigtbaar licht.

Nog meer hjeslissend ten dezen opzigte, is

Proep 61,

Deze is genomen met een rolletje Phosphorus

van i4 grein, inden glazen cijhnder als Fig. i4.

Na het aan de kortstondige ontvlamming van Proef

53. onderworpen te hebben , wachtte ik nog

eenige oogenbükken, de kraan d e gesloten hou-

dende: vervolgens op nieuw een gloeijend kooltje

onder tegen het dckxel a b aanhoudende , begon,

ra eenige oogenbükken , de eens gebrand Ijebben-

de Phosphorus (die nu geheel eenewaskleur had
,

«onder eenig blijk van het meergemeld wit om-

J^lcetbel) op nieuw week te worden , te vloeijen

,

op te wellen , en als 't ware te koken. Ik

vernieuwde en versterkte toon het vuur onder

tegen den bodem van den cijlinder ; doch de

Phosphorus toonde zich ingeenen deele meer ver-

licht , veel min liad er eenige de minste ontvlam-

ming plaats. Hierop den toestel latende bekoe-

^n ,
(de Phosphorus lag nu als §ea vlak jplaatje

is
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In het dckzcl uitsjespreid) deed ik , na een Isalf nur

wachtens , de kraan d e ( en f k) open , en liet

den cijlinder met dampkrJngs'ucht voUoopen.

De Phosphoms vertoonde nu geen schijn van

phosphoiescentie weer. Toen ten derdenmale te-

gen het dekzcl ab een vuurkooltje aanlioudende^

begon de Phosphoms weer vloeibaar te worden

,

vatte vlam en brandde met zijnen gewonen ^lans

,

tot dezelve verteerd of liever uitgedoold • werd ,

door den dikken witten damp , die zich daarbij

voordoet en die Tn pliosphoorzuur overgaat.

Deze proeven bevvijzen,naarhetmij voorkomt

>

genoegzaam de noodzctkelijkheid voor het aan-

ivezen der witte stof , met welke de rolletjes

Pliosphorus omgeven moeten zijn , zullen zij ixa

het ijdel kunnen ontvlammen.

Beproeving ofen in hoe verre het weinige oxigène

hetwelk zich verlioudt in de dampkrings^

lucht , 'van welke {zelfs bij^eii uitersten

graad der verijLing) er nog altoos in

de klok overblijft , in aanmerking

komt bij de ontvlamming van

den Phosphorus ia 't ijdeL

$ 5o. Uit deze proeven , bij welke de lucht zoo

Yer verijld wordt , dat het daarin overblijvend

c»xi^è/2t? naauwelijks noemenswaardig is , zoumeij

^eliigt tot de mogelijkheid eener ontvlamming

G 5 iioa*



-( 105 )-.

zonder aaT)\TCzen van oxigène (zuurstof) l)cslm'*

ten ( e ) : het kwam mij dus aliezins belangrijk

voor,

(<j) Slechts één onweerlegbaar voorbeeld hiervan, kou
voldoende zijn om eene radere bcpalintj in de leer der ver-

branding (^combustion) te maken» die hier op neer komt :

^ De waterstof, onder de gedaante van warcrstofgas , door

„ de hitte uit het brandbaar ligchaam aitgcdreven, wordt,

M zoo dra zij in aanraking met h;t oxigène der dampkrings.

^ lucht komt, aangesteken en veroorzaakt de vlam." La-
V o is i e r. gruntfbeginsden der Schtiktindi , Deel I. hl. 162 ,, Er

jf heeft geene verbranding plaats, dan gedurende den vrijen

,, toevloed van dampkritigslufht ; zoo dat de geweldigrte brand

^ oogenblikkclijk gestuit wordt zoo men maar den toegang

^ der lucht tot de brandbare stofte belet." A. IJpeij Sijste'

matisch handbuck der hetchou wende eit werkdad/ge Scheikunde ,

Deel j. bl- 137. en bij andcri?n.— „ Un corps conbustible ne

„peut pas hruler sans Ie contact dz i'air atmospheriquc ,

^ OU d^une matitre, qui en a iti extraitc ; ainsi la combustioK

^ ne saurait avoir lieu dans Ie vide " T- I'" o u r c ro i Philo»

sophic chemique , pag. 14. „ De verbranding is de uitwerking

^ eener eenvoudige keurverwantschap De warmtestof

,

,„ zoo wel als de lichtstof bevinden zich in het zuurstof-

„ gas met elkander verbonden; wanneer nu de z.uurUof

y, zich, uit hoofde harer groote verwantschap, met eenig

„ ligchaara vereenijjr , dan worden de warmte- en de

„ lichtstof afgescheidec , dat is met «ndere woorden: het

„ ligchaam brandt.''^ R u m f o r d éber die den lichte zuge-f

ëigneten chrmiicheit eigenschapen , »« S cherers allg. Joura.

der chemie B 2. en B. 5, Als ook : Ueber das kuchten verschel'

dener korper beijm erhitzen ader an ein anderreiben. Von W^ed'

gewoord in Grens Tounial des Pkys. B. XTI.— ^ Warmte en

„ lichtstof, uit een verhit l;gch«am, tevens met deszelfi

„ vlugge dcelen , in de gedaante van rook ontwijkende, eti

jf
nu in staat gesseld om de zwt/rj/o^" uitden dampkring aaa

^ te trekken, maakt de vlam uit, vlam is dus in 't alge»

,, meen brandende rook ." volj^tiis liet gemeen geyock» d*rh^
éfndaegscfu Scheikundigejf,
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Toor, hieromtrent mei de meestmogelijke naauw-

keurigheid onderzoek, te, doen, en tot dit einde

heb ik de twee hier volgende proeven genomen.

Pkoep 62.
;

Deze is ingerigt ais de eerste Proef, met dit

ondersclieid echter, dat ik, toen de veiijhng der

lucht 7.0a ver gevorderd was , dat de Phosphorus

op hetpuut stond van te ontvlammen; de glazen

klok met dainphrings stikstof]ucht (f) het vol

loopen, Wifarna ik oogenblik keiijk dit gas weer

uitpompte , onder welk werk , toen de kwik nog

8^9 lijnen ho<3g in de peilbuis stond , de Phos-

phorus reeds ontstoken werd {g)i doch de ont-

vlam-

(ƒ) Dit stikgas wa» het residu van dampkringslucht

,

waarin Paosphorus tot tweemalen toe had uitgsbrand; zie

voors aanmerking s § 57. hetzelve had lang genoeg boren

water gestaan, om geheel van de phosphorische damp ge-

zuiverd te ïijn. Ik heb tot deze proeven liever deze soort

van gas rrzóte genomen, dan het geen opeene andere wijze

b. V. uit den vleeschvezel en salpeterzuur bereid wordt,

dewijl het juist Jtikgas van dampkringslucht , naar mijne ge-

dachten, zijn moet, hetwelk in onze beschouwingen, bjj

het lichten en branden van den Phosphorus, in aanmerking

komen k^a; hoewel deze dampkrings stikstoflucht (gaz azóU
atmosphorique) niet geheel als volmaakt zuiver vanzuuritof-

'ïucht gerekend kan worden, is zij echter tot deze proeveq

voldoende genoeg.

(f) Doch hier uit behoeft men nog geene gevolgen ten

yoordeele van het verijld stikgas te ontkenen; want door

?l? hierjemelde voorafgaande vcrijliog , waaraan de Phos-

phurttf
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vlaTTming kwam nist tot stand , dan ra dat de

Iwik ro|T s h 3 iijncn gevallen VvaP ; leekenende

de thermometer bij deze Proef i5** R. ( 6i F.).

De verschijnselen , die zich liieibij vertoond

hebben , waren deze

:

1. Gedurende dat de stiklucbt {gaz azóte at^

moapheriqiis) in den recipiënt werd ingelaten,

en tijdens dat deze daarmede gevuld was , bleef

de Fho5:phorus lichten : en , onder bet weder uit-

pompcn van het gas, nam dit licht eenen meer

rooden glans aan,

3. Bij en omler de ontvlammmg werden er

eene meenigte kokende bolletjes Phospborische

stof uitgedreven ; doch zeer weinigen konden

-zich lichtende vertoonen , slechts zulke, die de

wanden van het glas bereikten , deden zich , bij

hunne aanraking van hetzelve , maar even en

flaauw verlicht voor ; voorts heb ik er niet meer

dan twee of drie opgemerkt , die, in liunnen

doorgang door de veiijlde lucht , zich lichteude

voordeden, welk liclit dan nog zoo flaamv was,

dat het naauwelijks dien naam verdiende,

3. De vlam was in hel eerst zeer klein , naau-

Wehjks de hoogte van \ duim boven het rolletje

zich

phorus onderworpen was geweest, h^tl dezelve reeds aaa

sommige punten eene hoogere temperatuur aangenomen : ver-

gelijk hieromtrent Proef 64. in welke de Phosphorus , 11a zoo.

d^nig eene luchtsvetijlinR ondergaan te'hebben , In de g«^
vone lacht ah 't ware van zelve oa^vlamdc.
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2idi uitstrekkende ^ en veihief zich zeer traag tot

cene uieeidere lioogte; zij formeerde toen dien

kring om liet kaloentje in Fig. 3. door d e f

aaHgewezen , doch deszeifs licht was veel flaauwer

,

dan hij de vorige proeven. De damp ofrookkring

echter , die dit ilaauwe hcht omringde , breidde

zich zoo ver, als naar gewoonte, of zelfe nog

iets verder, uit.

4. Daar die lichtkring zich niet tot den conus

van Fig." 4. sclieen Ie kunnen opheffen , y/ilde ik

,

door nog wat lucht uit te pompen, denzelvcn dasr

toe behulpzaam zijn j doch in plaats van langer

te worden , zette hij zich in breedte uit, en werd

na lo of 12 slagen met de pomp gedaan te heb-

ben , zoo ijl , dat deszeifs licht niet meer zjgt-

baar was, zijnde het dus donker binnen in het

glas geworden.

5. Na eenigen tijd wachtens , vulde ik de klok

met dampkringslucht aan , 'er ontstond geene

nieuwe ontvlamming. De Phosphorus en het

katoentje werden toen in dien slaat bevonden

,

als bij Pi oef i, § i5. opgegeven is.

6. Ik heb deze Froef herhaa'd , en dezelve zoo

ver gebragt , als hier boven in 3. gemeld is. Na eea

uur stilstands, het werk beziende , was de licht-

kring geweken , en het rolletje vertoonde nu eenen

vuurgloed: verwaclitende , dat, indien ik zuivere

dampkringslucht inliet , de verschijnselen vaa

Proef I. ontstaan zouden j werd ik niet weinig te

Iciu:
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leur gesteld , toen ik , eene kraan geopend heb-

bende, in plaats van meerder licht, liet rolletje

geheel zag verduisteren. Na een vierde uur wach-

tens , of zich mogeli)k ook nog een ofander ver-

sciüjnsel zoude voordoen , liet welk echter geen

plaats had, maar alles donker in den recipiënt

blijvende , nam ik den toestel uit één : het rolletje

"Was een weinig opgezet aan zijne naar boven ge-

keerde vlakte , die zich hoog geel vej toonde ;

oor het overige was hetzelve als ook het katoentjé

in dien staat, als onder Proef i. beschreven is:

namelijk: de witte oppervlakte Vanden Phospho-

rus geheel afgerond , het katoentjé geel en oranje

gekleurd, en levens vocbtig; dit nu onderwer-

pende aan de proef met lakmoeswater , werd het-

zelve oogenblikkelijk er rood door geverwt. Van

waar,— zonde men hierwelligt kunnen vragen—
dat vuurkleurig licht aan den Phosjjhorus in zulk

verijld stikgas , daai- dezelve in danipkrings-

lucht geen licht vertoonde? Vanwaar dat zuur^

met hetwelk het katoentjé bezet was? Doch deze

en dergelijke vragen wegens de zich hier voor-

doende verschijnselen , zal ik in eene volgende

Afdeeling ti ach ten te beantwoorden , en nu de

tweede Proef gaaa beschrijven.

Proef 63.

Zijnde eene
,
ge.iomen met den glazen cijllnder

,

zoo
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100 als de 53sj^, behalve, dat ik, toen de IiicM

ten uiterste verijld was , met de voorf;cmelde

stiklucht den cijlinder Het volioopen , vervolgens

dcnzelven , weer leeg deed pomijen, eij dit drie-

malen herhaalde , ten einde zeker te ïijn , dat

er geene dampkringslucht meer in den cijhnder

overj^ebleven ware ; vervolgens , na de verijling

weer tot den uitersten trap gebragt te hebben

,

hield ik een kooltje vuur tegen het deksel a b

Fig. i4. onder welke behandehng de Phosphorus

1. Na eenige oogenblikken begon te smelten ,

en in het dekzel te vloeijen ; waar bij er zich aan

aan eenige punten een sterker licht vertoonde :

gedurende de behandehng met het stik gas bleef

de Phosphorus lichtend , even als in de vorige

proefneming. Dit licht droeg alle kenteekenen dat

de Phosphorus reeds ontstoken was , en brandde

,

doch hij brandde zonder vlam , zoo dat zich hier

niet eens het derde verschijnsel dei laastvoorgaan-

de proef voordeed, zijnde het niets meer, dan

eene ignicentie : het vuur versterkende , bragt

dit echter geene verandering te we<^ , en na wei-

nige oogenblikken liet liet zich aanzien , dat dit

geheele verschijnsel ten einde spoedde j om welk

Yoor te komen , ik

a. Dampkringslucht liet invloeijen : oogenblik-

kelijk ontvlamde nu de Phosphorus , en wel na-

genoeg als bij Proef 1. § i6. gemeld is.

3. Hier op haastte ik mij de ludrt weer uit te

pora-
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pompen, en nu vertoonde zich het vierde ver-<

schijnsel der 58V* Proef § ^J. Voortgaande mei

pompen, scheidde de hchtkn'ng van den Phos-

plioius en verhief zich in de gedaante van een

ivoikje opwaarts, zijnde het Jicht van den Plios-

phorus zeiven verdwenen.

4, Toen de<«l ik een weinig der bovengemelde

stiklucht invloeijen , op een? vertoonde zich nu

een geheel nieuw uitnemend fraai versciiijnsel ;•

te weten : het zoo even genoemd flaauw hclitend

wolkje, {jetwelk zich reeds in het bovenste ge-

tleelte van den cijlinder bevond y werd bij het

invloeijen van het gaz azóte plotselijk tegen de

aijden van het glas geheel uit écn gedreven , ver-

toonende een groot aantal zeer kleine lichtjes of

sterretjes, die den omtrek van den cijlinder wel

ter lengte van 2 duimen bezetteden: bij het dag-

licht schenen het alle stipjes vau eene witachtige

stof. Ik deed nu den geheelen cijlinder met dit

gas volloopen , het verschijnsel bleef aanhouden

,

en de Phosphorus, die in het deksel nog overig

was , begon nu ook weder te glinsteren : alles

echter zonder vertooning van vlam ; doch daar-

enteoen wel met rook , die zich thans niet ia

witte vlokken voordeed , zoo als bij de verbjan-

ding van den Phosphorus in dampkringslucht (en

no«y meer in zuurstofiias) maar deze had eene meer

bi.'iauwe kleur ,
gevende in 't dockcr ook niet het

allerminste schijnsel van licht,

5. Na
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. 5i Na deze fraaije vertooning lang £(enopg be-ï

iigtigd te Lebben , nam ik liet stikgas weder uit

den ,cij)inder j hetzeive daarop met zuivere damp--f

kringsJuciit verwisselende; de lichtjes bleven nog

welj inaar begonnen tocii langzamerhand te ver-»

flaauwen : tevtyis merkte ik bij het daglicht op j

dat zij in een vocht (tot vochtdroppeltjes of stip-*

yes) overgingen , waarbij het reij zeer bevreemde ^

dal de Phosphorus , in welken ik de temperatuur

Bog hoog gertoeg rekende, om te kunnen oht-»

vlammen j dit echter niet 'deed. Ik bragt daar-«

op weer vuur onder tegen het deksel aan, eit

»u ontvlamde dezelve ; doch niet met den an-*

defs gewonen gloed. Terstond nam ik de luchj

weer uit den cijiinder, en '

- 6> deze genoegzaam vcrijld hebbende j zoo daC

de lichtkring (zie Proef 53 in 5) zich voordeed^

opende ik d<2 traan , die toegang gaf aan heC

slikgas, hetwelk in den cijlinder intredende ett

dénzelven vervullende, terstond de vlam aan derj

Hiosphorus bluschte, en de lichtjes, hier boveu"

in 4 beschreven,; nu weder in vollen glans deed

verschijnen , waarbij ook -de Phosphorus zelve j

aan vele punten j en voorts over zijne geheels

oppervlakte begon, te lichten»

7- Thans wachtte ik een half uür : het lichtefll

tvas verflaauwd j ik ontschroefde toen het deksel

van den cijlinder ; de dampkringslücht daardöö?

toegnng hebbende j merkte ik, d«t de -vvitte stof<,

z. GEjs.iV.D. 2*^^, H jlie
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clie In den omtrek tegen bet glas gespreid was,

en de liclitjes .vertoond had , zeer spoedig y zoo als

ik even te voren , (vergelijk 5. hier boven) reeds

had begonnen op Ie merken , in vocht overging

:

dit bleek , bij proefneming , ten minste phos-

phoriscli znnr te zijn. Vreemd zag ik ook op,

dat de Phosphorus , die nog in het dekseltje ove-

rig was, niet zoo als bij vorige proeven eene was-,

ten minste eene liarstkleur bad , maar zich voor-

deed als eene geboele wilte stof. Spoedig begon

deze , zijode nu «an de werking van den damp-

kring blootgesteld , te rooken , te lichten en aan

den omtrek geelachtig te worden, bet welk dan

dadelijk vochtig werd. Daar ik deze stof tot een

nader onderzoek meende te bewaren , en dit op

die wijze dacb.l te doen , op welke men de rol-

letjes Phosphorus bewaart , in water namelijk
;

goot ik een weinig water droppelsgewij'ze in het

deksel : bij het opvallen der eerste droppels , zag

^ ïuij al Avedcr verrast door eene bij het daglicht

ziglbare vlam , vergezeld gaande van een sissend

geluid ; en op eens was deze , slechts een weinig

bevochtigde , en zoo even nog witte stof, in eene

oranjekleurige overgegaan , die geen het minste

blijk van phosphorescentie meer toonde, maar

geheel werkeloos scheen.

8. Deze laatste uitkomst, kwam mij zoo bijzon-

der voor , dat ik om van ilic witte slof op nieuw

psij meester te maken , nog eenmaal deze proef

hep*
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fccrliaalrle y Hezelve Tarierehde onder Je voorj^**»

melde yerscliijnseien , en wel tot zoo ver, als bo-

ven in 7. opgegeven is. IN'u willende overgaan

om met de wilte stof", die in hel dekseltje (ah
Fig. i4, ) zicli voordeed , eenige nadere proeven

te doen , ondervond ik , hoezeer men zich met dit

werk haasten moet ; want de dampkringsluchl

loste dezelve ten allerspoedigste in een zuur op;

slechts had ik zoo veel tijdj dat ik een weinig

dezer stof met de punt van een pennemes konde

afschrapen: dit, hetwelk zieh nog wit vertoonde,

bij kleine gedeelten (enkelde stofjes) in een scho-

teltje met water latende vallen , vatte elk deeltje

van deze phosplion'sche stof, zoo dra het de op-

pervlakte van het water aanraakte , vlam ; verzeld

gaande van een sissend geluid , en eenen onaange-

namcn reuk
,

gelijkende naar verbrand wordend

gephosphoriseerd waterstofgas, Oogenblikkelijk

werden die witte stofjes , zoo dra zij het water

aanraakten en ontvlamden , oranjekleurig , en le-

verden , na uit het water genomen te zijn, geeaa

verschijnselen meer op.

§ 5i. Deze uitkomsten zijn van lu'et weinig

gewigt, ter verklaring van sommige verschijnsel,

len der phosphorescenlie , omtjent welke ik ter

eeniger tijd gelegenheid hoop te hebben, om na*

der te handelen; nu zal ik alle aanmerkingen
|

die hierop zouden kunnen vallen , daar laten : ea

}i 2 teveo^



^C 116 )-

icveBS dit sooii van proeven Ijesïukcn , dïe niij

niet weinig inzigt gegeven hebben , aangaande de

oorzaken dei-, en de vereisdite omstandigheden

tot de zeifontvlamraing van don Fhosphoms ia

Jiet luchtledige.

; Er zi^n ook nog hijojiistandigheden , die mij

vooi^ekomen zijn tot eene volledige verklaring

Tao dit phoenonien te belH>oi-en , zij lielreflën zoo

wel den graad van warmte , dien dePhosphorus ia

Jiel luchtledige tol zijne zeifoiitvJarnming nootlig

fceeft 3 als de temperatuur der lucht , die den-

zelven omringt. Omtreat beide, lieb ik etnige

proeven genomen , die in de twee volgende Hoofd-

sudcken zulkn voorkomen.

')9^€^e^<ct<Mw

' HOOFDSTUK VIL

froepen op den graad pan warmte , wellen de

^J^?iosp/ioriis aanneemt y op het oogeizhlik van

zijne zelfontvlamming in het luchtledige,

5 52. f) Het zou Zeer bedenkelijk blijven /'

dus schrijf ik even als de Heer van Mar urn , {Ji)

» hoe

(K) „ Schoon deze verklaring" Cöamelijk dat het ctf/*-

Hque , het welk 'er roridom den Phosphorus in de verijlde

lutht wordt losgezet, door het katoen , dat deszelfs ver»

sprei-
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» boe de Pliosphorus in deze proeven, bi] eeneten*-

» peratuur van i5 tot 16 of" 17 ** R. (66— 70J F;)

- » ontvlammen kan , daar dezelve in vrije daiKp'-

» kringslucht eei-st tot den Ss^tfa graad (loi ° FV)

y) gebragt moet woi'den (i), zal !iij dit verscliijii-»

)) sel opleveren." Intussdien leert Proef 55 , dat

slechts een geringe graad van bijkomende warmte,

den Pliospliorus in 't ijdel ontsteekt. Behoeft,—

dit zoH men Iiierop kunnen vragen,—. dePhos-

pliorus tot zijne ontvlamming in 't ijdel niet dien

graad van warmte, als in den dampkringslucht ?

'of neemt hij mogelijk in 't lucjilledige dien zelf-

den graad aan ? De Heer van 13em melen
H 3 sehiJHt

spreiding.belemmert, wordt opgehouden, en dit caloriqut

zich dus aan de oppervlakte van den Phospliorus in'za-

• melende, eindelijk aan d<"Tiz<;Iven dicH trap van warmt-e

..geeft, welke tot deszelts aanstcking vereischt wordt)

„ zoo dra ik dezelve had ingezien , mij voorkwam zeer

„ duidelijk te zijn, heb ik ecliter getracht
,

'dezelve vobr

„ het oog door eene proefneming- te- bevestigen. Ik heb na-

„ meiijk beproefd, hoeverre het door eenen thermomet,er

,, zigtbaar kon gemaakt worden, dat d,e graad van warnj-

„ tQ , nabij de oppervlakte van den Phosphorus, die mee

„ katoen omwonden is , grooter zij , wanneer het 'licSc

• „ voor do ontvlamming op het sterkste is,-, Teo dien eig^^

. „ heb ik het katoen, waarmede een rolletje Phosphorus

„ omwonden was , vastgebonden aan eenen kleinen the'r-

„ mometerbol vafi omtrent eenk'^arrAivta middellijn ehzi***

j-Zio de meermalen vermelde Verhandeling van den He^r-

. V a n M a r u ra.
,

, ^
. -, .'•

.
--'--.1^

: . CO- A. L. Lavoisier, GTondhgmsilcit der Schsikuni^^

'Peel i, bUdz. SJjj
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Schijnt, in zijnen meergemcldcn brief, van htt

eerste gevoelen te zijn. De Heer v a n M a r um be-

-weert het andere, en geeft daaromtrent eene prpef-

tieming op , die hier op neer komt : dat , de Lo!

Van eenen kleinen ïherrnometer , in vereen iging

gebragt zijnde met het katoentjo, lietwelk om

. een rolletje Phosphorus gewonden was , de kwik

eerde ontvlamming begon ^ van 62 * tot £7 " F.

opliep 5 en de Proef herhalemie , liep dezelve van

46* tot 76 ° F. , eer bet nog tot eene ontvlamming

kwam. Doch het komt mij voor, dat het langs

dezen weg , niet mogelijk is , den waren giaad

van warmte te vinden , dien de Phosplaorus op liet

oogenblik zijner ontvlamming aanneemt; want

dan moest de Thermometer niet alleen , juist aan

dat punt xaxi den Phosphorus geplaatst zijn , waar

de ontvlamming ontstaat ; raaar dezelve moest

ook even sL'oedig den aanwas van warmte aan^-

Bemen , als het rolletje Phosphorus, betv/eik ,

dewijl het glas geen zoo vhigge geleider der

Varmtestof is , niet wel kan plaats hebben. Ib-

tusschea heb ik niet kunnen uitdenken , om de

toeneming van warnitemaat aan den I'hosphorus

gedurende de luciitsverijling , en den graad der

warmte, tot welken dezelve opbel oogenblik der

ontvlamming komt, voor het oog , ziglbaa^' t*

(jnaken , maar ik zal twee proeven opgeven , uit

lyvelker vergelijking met eikanderen , het mij voor-
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komt, (lat wij het besluit met veel grond vatl

jvaarscliijniijkJieid kuiineu opmaken. Zij zijn dczQ.

ft

Vkoetp 04.

Een rolletje Phosphorus van 5 grein , in pluk-!»

gel van kaa IS -katoen op dezelfde wijze als inProd"

1. ingewikkeld , en i^eplaatst in éene klok, voor-

zien van eene kraan (Fig- i.) aan de luclifsvertjUng

onderwprpen ,. en deze zoo ver gebragt, dat de

Phosplioius het punt van te ontvlanimen. zeer nabij

scheen gekomen te zijn, (in welk pogenblik de

kwik nog 5 lijnen in de verkorte pijlbuis opge-r

houden werd) opende ik de voorkraan van de

lucbtpornp , en de kraan van den recipiënt , waar

-door deze spoedig met danipkriögslucht volliep j

ik nam toen teislond het glas van de pomp af,

en even met het punt van een gepunt kopers-

draad het rolletje Phosphorus aajirakende , oiit-

vlarade het oogonblikkelijk ( ^'
).

H 4 Probj?

( i ) Reeds had ik in den voorgnanden winter een«

dergelijke proef genomen, bij welke ik den, aan de verij»

ling blootgesteldcn , Phosphorus met de puiit van een pca-

ncnies, h twelk vooraf zoo rond mogelijk gemaakt \ras,

;«angeraakt, en toen reeds opgemerkt had, dat dePhosphc)-

ïus zich in eencn. staat van snieltijig bevond, dewijl het

punt zeer gcriedciijk in denzclven indrong- , waarbij ook de

ontvlammiug plaats greep; doch ik had daarbij geeiie aan»

tcekcDing gedaan, noch van den juisten stand van de kwijt

j>a 4c peilbuis t noch van <ku staud 4e8 tbermometex-s. ïn»
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,
Proef 65.

Het rolletje Phosphorus in gewJgt gelijk aan

iiet vorige , en even zoo in katoen ingewonden

,

maar nu overdekt met de klok , als in Fig. 3.

,

\velker dekplaat, even als in Fig. i3., met een

schuivend koperdraad voorzien was , bet welk

puntig uitliep : dit alles nu zoo ingerigt en ge-

plaatst , dat , wanneer het schuivend draad neder

jgedrukt werd , deszelfs punt juist op het rolletje

J'hosphorus stootte ( / )-, en de lucht toen verijld

hebbende, tot de kwikhog 5 lijnen, even als

in de vorige Proef hoog stond, schoof ik hel ko-

perdraad zoo ver neder dat het den Phosphoru^

aanraakte , die terstond ontvlamde (m).

De

iniddels echter heb ik bij die proefnemingen geleerd, dat

.*cr cenige /fabitudc vcreischt worde, oir. deze p;-oef te doea

gelukken ; want sta^t de Phosphorus te na aan de ontvlam-

aiing , als men de lucht inlaat, dan gebeurt 'er iets, het

tvelk mede onze aanmerking ni-et ontgaan moet , namelijk

dat dezelve dan dadelijk in brand raakt; doch is bij bijhei

inlat-n derjucfct, nog te ver van het punt der ontvlaiTuning,

<3an zal hij bij dg aanraking van het koude ligchaam, niet

-pntvlammen. , .

« '"(^O ïen.einde hiervan zeker te zijn, moet men, voor

"het uitpompen der lucht, de klok zoolang verschuiven tot

iet punt van dit draad juist perpendiculair boven het rol-

'^etje Phosphorus komt.

(m) De proef is ook toepasselijk en dient mede ter be*

•^ektiging van het gestelde «nder 5 46, waartoe ook betrelcn
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De h^iJcbier. gemeUe Pjoeven zïjn bij eene

tempenituar van i*i * R.' (63* F.) genomen. Ik

erkeq wel, dat deze Proeven, stj.e}s kende om uit

verjïcliiking van "tfcn graad van warnil;* , op wel-

ken de Phosphorns gevVoonüjk ontvlamt , en dife

Lekend is («), dien te bepalen, welken hij aan-

neenit op liet oogenblik van zijne oiilviamming m
het ijdel, niet buiten alle bedenking zijn; maar,

dewijl ik geene beslissende heb kunnen uitdenken,

zoo zijn wij verpligt om van dien regel gebruilj;

te maken , welke lee^t ; dat daar ^ waar men
nréf regtslieéks b(2togen kan , men uit veigelij-

ting moet redeneren.' -

«•a>0'A«Q<l3>S'J^®'(3'O*<B<s-e*>

H 5 ( HOOFD-

keiijk is , Tiet geen ik zoo even in Aanmerk, i wegens liet

opvallen der lucht op den Phospliorus aanmerkte; terVvijl

ik ter dezer plaatfc tevens melden moet, dat, indien ia

-Proef 49 de ontvlamming van denPhoxphorus niet gelukken

.wilde, dezelve echter meermalen terstond plaats had, als

het schuivend draad, (en bijgevolg ook het rolletje Fhos-

^horiis ) 'maar een. paar duim opgetrokkeji werd; alsook

.dan, wanneer ik door hetzelve neder tedruicken, denPhos-

phorus even in aanraking bragt met het daaronaer geplaatst

^ppercn schaaltje.

^3(} ^ie in HooWst. X.
I Ö4,

-'
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HOOFDSTUK VIII.

Onderzoel- f of, en in hoe verre eene hooge

temperatuur der lucht , ter plaatse waar de

proefneininijen geschieden , ( en dus ook in [

de glazen klokken ( o
)
) irwloed hebben

kan op de zelfbnti-'lajnming van den

Phosphorus.

§ 5!5. Het had mij I ij de herhaling van cenigö

groeven , die reeds Ie voren in oene lagere tem-

peratuur genomen waren {p\ toegesclienen , dat

dete hij eenen 1 ooe;ercn Avaimtegiaad [q) 'm

uitwerking hespoedigd weiden. Otn echter daar-

omtrent iiïeer zeker te zijn, nam ik de gelegen-

heid waar, en liij eene temperatuur van 17* R,

(jOg ° F.) zijn de vier volgende door mij genomen,

INROEP

( « ) Ik heb by de proeven op dit onderwerp doorgaans

een thermometer op de liuhtpoiDp, terzijue vanden schotel

op de bovenpiark , geschroefd gehad, welke, schoon niet

geschikt otn onder de glazen klokken gebruikt te wordca-,

echter, daar dezelve zich zoo zeer inde nabijheid van de«

7cn bevond, zeer wel de te rap e ra tuur der lucht binnen de

iecipienten kon voorstellen ; daarom voeg ik 'er bij , ook

in de giaxen klokken.

(/i) ]n Januarij en Februarij 1813, in ecnc kamer, wci»

te door eene kagchel verwarmd v/erd»

(^} In Mei i5j3.
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Proxf 65.

Een e heiiia'ing van Proef 19. te voren tot da

leJf.Hjlvlamniing van den Piiosplsorus gebragt»

Lij eene ihermometers lioogte van 8® R.(5o**F.)

en ecne kwikshoogte van 5 lijnen: nu dezelve

herlialende, oiitviaiisde de riiosphoius toen de kwik

nog 7 lijnen opgehouden werd. (/').

f

Troef 67.

De 32*f'=' Proef was mij gelukt, bij eene kunsl-

waruilc van 9 a 10* R. (54i* F.) en bij eenen

Stand van dt kwik in de peilbuis, dadelijk na de

ontvlar.nning waajgenomcn , van 4 lijnen: dezel-

ve Iterhalende bij eene temperatuur van 17**R.

(7o|*F.) ontvlamde de PLospliorus op bet 00-

genblik , dat de kwik in de peilbuis nog op 5
lijnen boog stond.

Proef
(r) Het is ten uiterste moeijclijk de Phosphorus, b^

'^dè'Kier gemelde tempcfacüur van den dampkring, ( ea

'hoe veel te meer bij eenen noy hoogeren graad van warm-

te^, zoo in katoen ingewikkeld, voor eene te. vroege zeif-

emvlamming te bev-eiligen, (vergelijk Aanmerk. A onder

5 6) : soms cntvlamt dezelve reeds tijdens het omwinden

met katoen, soms bij de overbrenging onder de klok, som»

»ls dezelve 'er reeds ,oi)der geplaatst is. Om echter zo©

yeel mogflijk deze ontijdige ontvlamming voor te komen,
'moet men met allen spo?d dit werk vcrrigten Voor dit oa-

''geval is geene vrees meer, wanneer de Phosphorus slechts

vccne luchtsvtrijlijjg vaa S <^i ia siageü met de pomp, oa-

^rgaao b«efc«
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Proef G8.

• In tieze lieL ik op nieuw bii ócn gemeltlcn warm-»

tegraatl dePioef , in Aanmerking p onder § 4?. te

vinden , genomen , bij welke ik aanoel,et;kend

heb , dat , toen de kwik niet meer dan 2 lijn^a

jppgeiiQuden werd , er nog 5 a 6 minuten sterk

door gepompt- moest worden, eer de Phosjjiltoius

ontvlamde , staande de tliermometer op 9 * R.

(5'i| F ). Nu ontvlamde dezelve, to(m de kwik

ï»og niet volkomen tot op 4 lijnen gevallen was.

Proef 69.

Herhaling van Proef 49. welke eens, zeer naauw-t

keurig door mij genomen , gelukte bij eene tem-

peratuur vanö^R. (45|F.) terwijl de kwik juist

2 lijnen opgehouden werd: nu echter zag ik de

ontvlamming plaats grijpen, bij een stand der

Jiwik in de peilbuis van ruim 4 lijnen.

Deze uitkomsten , ofschoon zij geene bepaalde

regels aaa de band geven , ter berekening van de

verhouding van den graad der warmte tot den

graad der verljling , zijn toch , in het algemeen be^

schouwd, genoegzaam beslissende; en het is met

deze , dat ik het groot aantal proeve» , genomen

op de zelJonti)lammifjg van (}ten Phosphorus in het

zoogenaamd ijdel der luchipomp ^ besluite (5),

Daaf

- (^i) Kict weinige zija in «Ie «laad de proeven, die ik
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Daar ik ecliïer nog eenige proefondervJndel^kd

waarnemingen en opmeikingen , aangaande <l«n

l*ln>sphonis in 't algemeen , bij dit ondcizoek ver-

ti«gcn Ijeb, meen ik geen ondienst aan bet Ge-

nootscliap te doen , door deze Aideelmg nnel de

twee volgende lloofdstukkeu te veimeeiderea, .

•S>»»»»0@S»»»S>*-n>

II O O F D S T U K IX,

Proemn^ die ^ hoewel niet regtstreets tot dó

ontvlomniing van den Phvsphoru^ in V iuiylii-

ledige behoorende , echter tot de verdere

beschviUwing pan dit brandbaar lig~

chaani en dxiszelfs verschijnselen he-

ti'eiJcing hebben , en ter ntidere

kennis van dezelve leiden,

^ 34, Ik kan, dit vei'slag' mijner waarnemin-

gen op de, lol dusverre hesclionwde waaineming

van den rbospbouis, niet wel besluiten , zonder

wog alvorens melding te maken van eenige pioc-

ven , die ik uitge<lacbt heb , om liet onderwerp

dezsf

op het hoofdonderwerp dezer Verhandeling medegedeeld
heb; doch ik verbeeld mij, dar ik geenszins lik-ïonitre^iE

teveel geleverd heb: ac:!c cnktle proef kan soms misjeiifcii^

maar bij vele, volgens verschillendfi inrigiingen en bij ii<jï»

Ijaling genomen, heeft uien niet zoo ligt dit gevaar.
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dfezer Veihandellni'^ meer liclit Bij te zetten ; zff

heblien juist geene reglstreeksche ïjCtrekkln^T tot

het phnenomen , waar over de via.'ig van het

Zeeuwscl» Genootschap gaat ; docli knnncn die-

Ben ter nadere toeiichting voor volgende verkla-

ringen ; daarom dan , en om dat, zoo ik mij niet

tedriege, zij meest alle nieuw zijn, moge derzcl-

ver opgave en verhaal iiier eene plaats verdienen.

Dit Hoofdstuk zal dus bevatten eenigc bijko-

mende proeven, en. wel vooreerst, op de zelf*

ontvlamming van den Phosphoriis buiten het

luchtledige ; voorts op het lichten of de stille

verbranding van dcnzelven in het luchtledige

;

en eene in atmospherisch stikgas : vervolgens

twee proeven op deszelfs verhraiulbig in damp-^

Itringslucht - daarna eene proeve op de zelfont-

vlamniing in V luchtledige van eene ander&

brandbare stojfe _,- en 'eindelijk eene proeve op

de electriehe stoj in 't ijdel genomen.

§ 55. Proeve op de zelfontvlamming van den

Phosphorus buiten het luchtledige.

INIen weet, dat de Phosjjhorus in overzuurd

xoutzuurgas {gas acide niuriatique oxigèné)

ingedompeld, van zelven ontvlamt {t) doch dat

deze

(/) Ik. vind de eerste melding van dit verschijnsel in

eene mimoire sur la combustion de tlu$ieurt cêrps dans Ie gaz

Mcide wcriati^ui de Mr, Fourcroy, waarvaa een uiurck-

•ei
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deze zeirslandlglidd , zonder uitwendig verhit fé-

•Wüidcn ( « ) , in de gewone dampkringslucLt dit

zelfde verscliijnscl kan ojileveien , is , voor zoo

V^r ik weet , niet zeer aigemeen bekeiiU : intus-»

sclien bragt eene der te voren medegedeelde proe«

ven, ( t/) mij op het denkbeeld om hieromtrent

onderzoek te doen, waarvan de uitkomst vervat

is in de volgende

P R o E F 70.

Een stukje rhosphoms, zijnde hel uiteinde vaü

een rolletje , even als in Proef 54 , en dus in den

om-

sel gcvoncüsn wordt in hs AnnaJts de CJumtt Tom. IVp. 249 3tc.

waar die proef dus beschreven wordt: «, Un petit morceaa

„ de Phosphore attpclié au bout d'un fil de fer, plongé

„ dans Ie gaz acide muriatique oxigèné s'allume en decré-

„ pitant » brule rapidement , et avec unc verltable dé-

^ flagration. Cetcc coinbuition parut si rapide k M. 4e

n Vauquelin, qui Ie premier 1'a appergue , et è M. d

«

, Fourcroy, qu'ils ont pcnsé qu'elle pouTfoit étre em»

„ ployée avec tvantage pour faire I'acide phosphorique,

^ Il est tres singulier que Ie Phosphore, qui ne s'allume

I,
point dans 1'air atmosphérfque » méme dans l'air vital i

yf Ia teniperature ordinaire, brule avec autaut d"'activi£'é

,

^ dans Ie gaz acide muriatique oxigèné.

(k) Zoo als het geval was met de ori^vlammingen van

welke ik, in Aanmerk, h ouder J ó. en Aanmerk, r onder

S 53, melding gemaakt heb ; waar dit toegeschreven kan

worden aan de warmte , door het behandelen in den Phofr»

phorui te weeg gebrast, ea dus aan eenige ytrhiui»^^

(v) Pro&f 54.
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flthtrelk; en aan deszelfs ciind met de meergemeld*

witte stof bekleed , neergelegd öp pluksel vari

iaars - katoen , vertoonde aan' zijne oppervlakte^

eene menigte, in sterkte van licht toenemende^

stipjes of sterretjes, die elkander kruislen , en in

allerlei bewegingen 'erover heen" spartelden; voor-ts/

<fct rolletje een. weinig dieper in het katoen in-

drukkende, ontvlamde hetzelve (w')^ fta eenige

weinige oogenblikken, bij eene temperatuur van

24'*li. (63iF.)

§ 5fï. Proeven op het lichten of de stille i>ei^-

hrcmding van den Phosphorus in Y luchLledige.

' De Fhospliorus aan de dampkringslucht bloot-

gesteld, wordt, zoo als genoegzaam bekend «is,

m een zuur opgelost, Ijet welk men phospho-»

risch-r

Cw) Hierbij heb ik aan te merken:

I. Dat deze zelfontvlamming van den Phosphorus niet

gelukt, ten zij het rolletje ten minste een weinig in 't ka-

toen wordt ingedrukt.

• 2. Deze ontvlamming heeft gecne plaats , als men het

stukje cphout, glas, metaal enz. legt: zelfs vertoo:it zich

dan niet liet versehijnscl der lichtjes in de proef gemeld j

maar het licht of glinstert in dat geval als gewoonlijk.

3. Even min heeft deze zclfoutvlamming plaats niet een

middciistukje van een rolletje , welks uiteinden niet met
de witte stof bekleed, maar waskleurig zijn, al drukt meu
dan ook het stukje Phosphorus geheel in het katoen pluk-

sel in , zoo zal het echter niet ontvlammen , zelfs niet

eens, althans uict aaumerkelijk, de spartelende lichtjcj

Veriounen.
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Ï*isc}i2nur(:v) noemt, waai Lij uit denzelven röoH

opj^aat, en ccne afsc'p.eidiifg van waraite (y) eti

lichlstof plaats heeft, ten blijke eeiwrWare, hoe-

wel zeer langzame ytnbialxhng. Deze verschijn'^

selen zullen sterker zijn , naar mate de tempera-*

tuur van de lucht warmer is, en diensvolgens

de Phospliorus daarin deelt; want dan zal men

zigtbaar de oplossing en vertering der Phospbo-

rische stof kunnen waarnemen ( z ) j voor het

minst zich bepalende tol het wJt omkleedsel. Dit

zelfde heb ik ook meermalen opgemerkt bij rolle-

tjes , die onder de glazen klokken op de luchtpomp

geplaatst waren , wanneer namelijk , de lucht

niet spoedig genoeg uitgepompt werd j en zelfs

dan nog , indien de lucht niet zoo ver verijld was

dat de voortbrenging van den rook geheel op-

hield ; want in dit laatste geval lieeft het mij meer

dan eens toegeschenen , dat de oplossing dier

witte stof gceiien verderen voortgang had , ten

minsten dat er zich eenige verandering in voordeed.'

z. GEN. IV. D. 2 Si. I Doch

(a) In de meeste hedendaagsche scheikundige boeken

Wordt over dit zuur gehandeld.

(y) Alhoewel bij die bewerking geene voelbare warm»

te zich schijnt voortedoen, blijft 'er echter geen twijfel

over, dat hier eene afscheiding ook van warnitestof plaats

heeft, immers ten minste het calorique van het oxigène

der dampkringslucht , het vviik zich , volgens het gemeen

gevoelen, met de phosphorische stof vcrecnigt, wordt afr

jescheidcn.

,(«) Vergelijk $ 60 in Hoefdst. X.
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Doch ten einde niet in 't onzekere omtrent dit

schijnbare te blijven , licb ik eenige pioeven
,

jregfstreeks hierop gcnomer) ( <«
) , van vveJke tie

twee voigencle met de meeste naauwkeuiigheid

ingeiigt en waargenomen zijn. Deze liebben te-

.ens geene onaardige uitkomsten opgeleverd.

Proef 71.

Aan de punt van een speld (b) vastgezet in

een schijije Lout^c), verbeeldt een rolletje Fhos-

pho-

(/?) In Fcbniarij 1813 had ik hferop reeds eene rroef

genomen met een rolletje Phosphoriis , het welk wel voor-

zien was van het mecrijenicld wit omkleedsel; dit toen

«p een spanen doosje , onder ceue klok met een kraan ge-

monteerd als Fig I. gesteld siaande deze op een trans-

porteur, ten einde de toestel terzijde te kunnen zetten.

Doch mij niet hebbende kunnen vergenoegen met de uit-

komst diizei* proefneming , om dat mij eene bedcnkirg

overbleef, of de lucht bij die inrigting wel genoegzaam

in de kiok verijlJ gebleven was; en ook. of 'er niet we»

'gens de grootte der klok meer lucht in dezelve was over-

gebleven , dan wel tot het oogmerk d:r Proef vèreischt

werd (want het is onbetwistbaar, dat 'er in grootc gla-

jen naar rato meer lucht overblijft, dan in kleine) hob !k

daarom de, te dezer plaatse in de Verhandeling voorkö-

laende proef, met eenen zeer kleinen ontvanger genomen.

. (Z') Ik moest tot deze proef ecu n/et isolerend ligchaam

tiemen, om den sterken aanwas van het t-wccde licht voor-

tckomen , ten einde geene ontvlamming, of zelfs geene ig-

Uicentie te doen ontstaan.

*5-"(c) Tk heb daartoe een dekseltje van een houten spa-

JICD dootje genomen i eu dit mpt ceu stukje wit papier

bc
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pliorus gestoken te zijn in Fig, i5, waar p d[e

Phospliorus , s de speld , en D zoodanig een Iiou-

tcn scliijtje, of een spanen dekseltje aanwijst. Dit

nu op eenen kleinen transporteur VB gelegd (rf),

en overdekt met eenen zeer kleinen ontvanger

c ,
[e) die er wel luchtdigt op verzegeld

( /) is

,

en de gelieele toestel van een kraan E voorzien,

"moet dan aldus ingerigt op de luclitporap ge-

schroefd worden , voorts na de lucht tot den al-

'leruiter'sten graad in het glaasje verijld , en dan

de kraan E gesloten te hehhen , moet dit toestet-

letje zoo verzorgd worden , dat de buitenluclit

öiet in den kleinen recipiënt indringen kan {g\.

I 2 Aldus

belegd, met oogmerk om de kleuren der stof, welke uit

den Phospiiorus op hetzelve mogt nedervallen , des te b^»

ter te kunnen zien.

(^) Tot zoodanig eenen kleinen transporteur, heb ifc

gebruik gemaakt van zulk eene dekplaat, als met welke

in Fig 3, 5 en 13 verbeeld wordt, de opene ontvangers

c gesloten of gedekt te zijn.

(e) VVijinoemers of wijnkelken zijn voor zulke kleinft

•ntvaugers zeer geschikt, in de i6e Fig. komt 'er zoodanig

«en voor, zijnde zonder voet.

(ƒ) Dewijl die giazen geeue geslepene randen hebbe»,

en dus niet vlak op de koperen plaat aansluiten, heb ik»

om ze daarop luchtdigt te hechten, van gesmolten zegel»

was gebruik gemaakt.

Cg:) Ten einde het indringen der buitenlucht onmoge-

lijk te maken , heb ik dit toestelletje , na hetzelve van dfe

Juchtpon.'p afgenomen re hebben, in een wijd glas of potje

met olie g.zet, ter diepte dat deze vloeistof omtrent eér»

Atf»-y£«duim boven het pkatje (AJ3 Fig. 16J) komt te staaq.
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AWus deze proefneming ingerfgt , beeft dezelve

mij de volgende oj)merkenswaaidige uitkomstea

geleverd.

1. Geen het allerminste licht straalde er van

het rolletje af; ik heb hetzelve vier dagen indien

toestand gelaten, en menigmaal in het stikdonker

den Phosphorus langen tijd bezigtigd, maar geen

een enkel lichtstipje heb ik er aan kutinen be-

merken.

2. In de eerste 8 k lo m.innten werd het roe-

meitje , wanneer ik hetzelve met de hand omvatte,

inwendig verlicht; namelijk door een Avolkje van

een zoodanig flaauw wit licht , 't welk niet dan in

^het stikdonker te zien was , en zoo vluchtig weer

verdween, dat ik geene verdere waarnemingen

omtrent hetzelve heb kunnen doen. Dit ras ver-

dwijnend schijnsel van licht, heb ik niet meer

dan vier of vijfmalen kunnen doen verschijnen

,

door telkens eenige oogenbhkken te wachten, en

'dan weder de hand tegen het glaasje aan te hou-

den ; aan den Phosphorus zeiven was inmiddels

Veen het allerminste licht te zien.

3. De witte stof met welke het rolletje om-

Jfcleed was , heeft volmaakt hare kleur behouden
;

•én is in die dagen in 't allerminst niet afgerond,

maar onverteerd en onopgelost gebleven.

4. Geen zweem van een rook of dampwolkje,

«00 als bij de andere proeven doorgaans is waar-

genomen, deed zich hier yoorj ener werd ook
"^

geen
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geen voclst of zuur Lij voorfgebragt. Tijdens deze

toestel onder de proef gestaan heeft, teekcnde de

Tiiermometer i4 en i5°Il. ( 64 en 66 F.)

Mij ten opzigte dezer uitkomsten genoegzaam

in die dagen verzekerd hebbende , wikle ik , al-

vorens het toestelletje uit een te nemen, er nog

een ander onderzoek op doen : namehjk welk

eene uitweiking het stlkgas van Proef 62 en 63

nu op den Phosphorus hebben zou ; ik zal dit op-

geven in Proef yS , om dat , in plaats van dit

Lier dadelijk te laten vo'gen, ik eeist liefst eene

tweede proef van den zelfden aaid als de laatstge-

melde wilde mededeelen, tot vr^elke ik besloot,

aangespoord door eene waarneming bij deze Proef

gedaan ; namelijk
,
gezien hebbende dat de Phos-

phorus in een meer volmaakt ijdel ( /? ) , bij eene

gewone temperatiiur geene verbranding onder-

gaat (O 5 ^^^^ "^*^'' ^^"^ ^'^^* lichtende vertoont

,

inits de rolletjes op een niet isolerend , of (dat

hetzelfde is) §-oed geleidend ( /t ) ligchaam ge-

plaatst worden ; kwam het mij bedenkelijk voor

of de reden hiervan soms niet gelegen ware in

het geleidend vermogen van het ligchaam , op

13 welk

(A) Vergelijk Aanmerk, ƒ hier boven.

(i) Want 'er had zich geene afscheiding van licht

voorgedaan , ook was de witte stof van het rolletje in hare

volkomenheid gebleven, en geen zuur was 'er geformeerj

geworden.

(AJf Zie Aanmerk, v onder $ 4^
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^elk hel roiletje gestaan had : ik besloot uaaroia

tot ccne herhaling van liet laaïslc , ia

^
Proef 72.

Deze op dezelfde wijze als de voorgaande in-

gerigt ; met dit onderscheid alleen , dat ik nu liet

loiietje vlak neergelegd had op het wit papiertje,

met hetwelk het dekseltje bedekt was ( / ) , als

zijnde dit , hoewel eene niet gclieel isolerende

zelfstandigheid (jn) , echter minder geleidend dan

het kojier , waaruit het steunscl in de vorige piocf

bestond. De lucht toen in een even zoo toegesteid

Wijnrocmertje , tot zekeren trap verijld hebbende,

zag ik het licht bij den Phospliorus steik toene-

men , bijzonder aan de aanraakpunten van het

rolletje met het papier, waarop hetzelve tegea

mijn oogmerk ontvlamde {n).

Ik

(/) Vergelijk Aanmerk, c hier bovent

(;;;) Volgens Proef lo.

(;;) Daar ik dezen wijnroemer met zegclwas, zoo als

ik op het einde van Aanmerk. / opgeef, op den kleinen

transporteur gecimenteerd had, waar door de tocste! wat

warm geworden was, moet die ontvlamming daaraan waar-

schijnlijk toegekend worden; ten zij, hoewel in Proef 10.

de ontvlamming met wit papier niet gelukte , deze siof

echter voldoende ter isolering van den Phosphorus zij. In-

tusschen duurde die ontvlamming slechts weinige oogeiii

blikken, de witte stof was alleen aan de onderzijde vaa

iet i-üUetje voor ecu gedeelte verdwenen , en na dit kort^

stQndi»
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Ik was dus in do verpligtlng van do Proef W
hf' vatten ; doch in plaats van weer papier onder

den Phosphorus te leggen , zette ik denzelven regt-

standig alleenlijk op liout (een spanen dekseltje)ji

ais zijnde dit beproeld mede niet onder de goedi

isolerende zelfstandigheden ( o ) te behooren.

De uitkomsten hij eene temperatuur van i4

tot'iói^R (64 tot 67 F.) waren de volgende:

1. Evi^n als de 71*^^ Proef, gaf ook nu het

rolletje Phosphorus geen hcht van zich (/?), ge--

I 4 du-

stondlg branden, bleef de Phosphorus nog lichtend, waar-

schijnlijk door ignicentie.

Het licht volkje of vlammetje geheel verdwenen zijnde,

deed ik toevallig eene nieuwe waarneming, te weten: deti

wijrroemcr omvattende, om het toestelletje van den pomp
at te schroeven, werd op eens het geiieele glas met ecneu

lichtehden kring (in voorkomen als het lichtend wolkje

bij de vorige proeven, en wel inzonderheid opgegeven bij

Proef I. in het 7e verschijnsel) verliclit, mijne hand terug-

trekkende , verdween ook dit licht ; vervolgens deed ilc

het nng onderscheidene malen te voorschijn treden , door

sjechts met eenen vinger het glas aan te raken. Dit ver-

schijnsel heeft veel gelijkvormigs met dat, hetwelk d©

electrike stof in 't ijdel oplevert ; doch men besluite daan»

om nog niet tot het eenzelvige dier beide stoffen; ik heb

dit zelfde verschijnsel ook waargenomen, schoon 'er geen»

aanraking van het glas bij plaats had ; vergelijk voort»

Aanmerk, q hier volgende.

^0) Volgens Proef 27 en 32.

(p) Het kan gebeuren dar door de warmte van detl

toestel (veroorzaakt door het cimenteren, zie Aanmerk, n"^

de Phosphorus in 't eerst eenige minuten zich üchtenda

vertoont, als dan zal ook de witte stof der rolletjes tcvcail
'

eenigzius kleiner zijn.
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purende drie dagen dat ik liet in dien stand ge-

laten heb.

2. Id het eerste vieideel uuis echter , meikte

ik in het stifcdonkcr , eciie Lij tusschenpozea

plaats hebbende o])wel[ing van een flaaiiw wit

Jichlend schijnsel binnen in het j^Iaasje, nietster-

Jcer als het wolkje waarvan ik in 2° bij de vo-

rige proef" melding maakte
( ^ ).

3. De bekleedende stof van het rolletje was

Jjij deze protf niel zoo volkomen wit gebleven,,

«lis bij de vorigen ; dezelve had in die dagen een

weinig uit den gelen aangenomen; doch naauwe-

lijks zoo veel, dat het waai'dig is^ hier aan te

Bierken. Geene zigtbare oplossing in vocht, had

de Fhospl.orus daarbij ondeigaan.

4. Geen louk gedurende de dagen dat dit rol-

letje aan de proeihemingondervvoipen is geweest,

Leb ik er bij kunnen opmerken.

Ook dit stukje l^iiosphoius iieb ik in dezen
''

toe-

(^) Thans deed bet verschijnsel, van hetwelk ik zoo

even in Aunmerk. n meldiDg maakte , zicli van zclve

Voor, zonder dac het T,'ns behoefde aan^^eraakt te woraeu;

Wel is waar, het liclu scheen nu iets zwakker, doch het

Vas voor het overig*; toch dezelide vertooning; maar de-

wijl dit liciiten van den Phospliorus slechts bij deu aaa-

vaiig der proef zich voordoet, en na verloop van eenige

weinige minuten niet meer te voorschijn treedt, komt het

mij i^iet omvaarschijnlijk voor, dat bij deze inrigting, die

lichtende s^of maar tot zoo lang uit den Phosphorus op-

gaat, als hij met eenc zekere hoogere temperatuur is aaa»

gedaan.
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toestel aan de beproeving met bet bovengemelde

sliJcgas onderworpen , van welker uitkomst in

Let tweede gedeelte der volgende Proef verslag

zal gedaan worden.

Twee heproevlngen op het lichten van den

Phosphorus in atmospherisch stikgas (r).

J 57. De eerste dezer gedaan met het aan de

ï 5 7i*'^>

(r) Van het stikgas hiertoe gebruikt, heb ik reeds

bij Proef öa en 63 melding gemaakt, en in Aanmerk, ƒ on-

der § 50 aangeteelcend , dat hetzelve het overblijfsel was,
waarin Phosphorus tot t'.veemaal toe had uitgebrand. Jk heb

ter dier plaatse niet bepaaldelijk mijne wijze om hetzelve

te bereiden, medegedeeld; zie hier dezelve: in eene groo-

te klok met dampkringslucht gevuld. Iaat ik boven water

eene genoegzame hoeveelheid Phosphorus verbranden ; en

ten einde de daardoor geformeerd wordende dikke damp,
geheel en al te doen nedervallen en verdwijnen. Iaat ik

den toestel een uur of drie boven water stil staan; daarna

breng ik van de overgeblevene lucht in eene kleinere klolc

over, op welke een luchtledige blaas met derzelver kraan

geschroefd is: deze klok geheel met dit gas gevuld, en in

eene schotel met water geplaatst, ontfteek ik op nieuw een

stukje Phosphorus, liggende in een klein houten bakje en

l^ieng dit dan, de klok een weinig aan eene zijde opligten-

de , 'er brandende onder. Het water zal dan nog weer iij

de klok opklimm.en; voorts laat ik den toestel nog een paar

Uren stil staan , waarna ik de kraan der blaas open e»

de klok in een tobbe met water nederdruk, tredende dan

het gas de blaas in ; in welke ik het voorts afsluit en toe

gebruik houde.

Ik heb bevonden dat de Phosphorus niet meer brand

41^ dampktinjjslttcht , ia welke hij op deze wijze tweemaal

heeft:
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denvorpen rolletje Phospliorus. De uitkomslen

7Jjn eenig/.ins verschillende geweest , waarom ik

de volgende Proef als tweeledig zal opgeven. '

Pp.. OEF 73. A.

Genomen met het rolletje Phosphorus van Proef 71.

T<;n einde den kleinen recipiënt (het wijnroe-

mertje) met slikgas te doen volioopen ( « ) , biagt

ik den toestel weer op de hiclitpomp ; en nu le-i

verde deze Proef de volgende verschijnselen eri

Uitkomsten op.

1 . De Phosphorus die tot nog toe geenen zweem
tan hchtgeving vertoond had, begon, zoo dra het

stik-

heeft uitgebrand, zoo dat deze lucht, als genoegzaam vao

het oxieèue ontheven, voor goed atmospherisch stikgas ge.

houden kan worden. Men kan den Phospnonis ook onaan»

gestoken onder de glazen brengen, en dcnzelven als daar-

toe gelegenheid is, met een brandglas aansteken.

(i) Om dit te bewerken, zonder dat 'er tevens damp-

kr rgslucht mede indringt, moet de kleine toestel op de'

luchtpomp, en een blaas met stikgas in de plaat der peil-

buis geschroefd worden ^ daarna moet de lucht die tus-

schen deze beide kranen (die der blaas en die des trans-

porteurs, welke in de bovcnplaat der pomp ingeschroefd

kan worden) zich ophoudt, weggepompt worden; vervol-

gens worde de afsluitkraan der pompstukken of Gijlinder#

gesloten, en de kraan van den transporteur en van de blaas

met stikgas geopend. Op deze wijze kan trien zonder ve»

Hes van gas deu kieiueu recipiënt vullen.
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Stiko-as (lonzelven aanraakte, vrij aanmerkelijk ia

zijnen geheelen omtrek te licbten {t)\ hetzelve'

scheen mij toe een weinig doffer of minder ghns-

tei end , dan dat , hetwelk van den Phnsphorus

,

als hij aan de gewone lucht blootgesteld is , af-

straalt. Dit lichten bepaalde zich niet alleen tot

het wit omkleedsel , maar ook vertoonde het zich

aan de waskleurige doorsnijdingen van het rolle-

tje («) .: hoewel eenige plekjes daar ter plaatse

»iet verlicht werden , maar donker schenen te

blijven.

2. Dit lichten van den Phosphorus ging ver-

gezeld van eenen blaauwaclitigen rook, die uit

dcnzelven op het papier belegsel van het doosje

nederdaalde.

3. Zigtbaar werd hier bij de witte huid van het

rolletje ontleed ; deze begon graauwachtig of vuil

wit en tevens vochtig te worden.

4. Na eenige minuten het in dien toesfand ge-

laten te hebben , beproefde ik de lucht weg te

pompen; het glaasje toen luchtledig zijnde, bieef

de Phosphorus lichtende.

,
5. Ik

(?) Omtrent het waarnemen van het licht aan den Phos-

^orus, herinnere ik aan Aanmerk. / onder § 8. Bij deze

jroeven heeft men volstrekt het stikdonkere noodig.

(w) Dat deze waskleurige doorsnijJingen ook eenigzins

met de witte stof bezet waren, is, schoon dit niet voor

iief oog zigtbaar was, ligt mogelijk; echter kan zich dit

ook anders toedragen , waaromtreuc ik in 't vervolg myna

gedachten zal opgeven.



—^ 1 4o )—

5. Ik deed daarop dampkringslncht invloeijen,

uraaraan de Pliosphorus nu blootgesteld, als naar

gewoonte lichtte.

, 6. Terstond verwisselde ik deze met liet stik-

gas , en nu vertoonden zich weer de reeds gemel-

de verscliijnseien,

7. Na dat ik vervolgens het rollefje een paar

«ren stil in dit gas gelalen jiad , was deszelfs wille

stof reeds eenigzins verteerd , en de voortl>ren-.

ging van den rook als ook het licht veel verniin-

derd. Daar mij dit bevreemdde en bedenkelijk

voorkwam, of weliigt het gas buiten staat geraakte

om zijn vermogen langer op den Phosphoj'us uit

te oefenen, wilde ik hetzelve uitliet glaasje pom-

pen ten einde het met nieuw gas te verwisselen:

dan

,

8. Er deed zich nueennieuw verschijnsel voor,

te weten : bij den eersten slag met de pomp , werd

hetgeheele glaasje van binnen verlicht; eene lijne

phospiiorische stof namelijk, die zicli in het gas'

Jiad opgexieven , en door hetzelve , hoewel tot op

dazen oogenblik onzigtbaar verspreid was , werd

op eens vrij sterk lichtende, en viel met eene

zwaaijende beweging op het doosje en het kope-

ren plaatje neder 3 de Pliosphorus zelve lichtte in-

fniddeis , zoo het scheen niet steiker. De ge-

melde stof ( t' ) > kan zich eene geheele poos lich-

tende

(v) Gewis is deie de stof, die by eene gewone tem*
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tende houden ; alhoewel men met de verijling

der lucht voortgaat , doch dan verdwijnt einde-

lijk dit licht, tevens met dat tan het rolletje,

doorgaans zich ophefibnde als een klein wolkje,

een flaauw wit schijnsel gevende , waarna het ge-

liecl donker in het glaasje Avordt {w\

9, Hel licht dier fijne phosphorische stof ver-

dwijnt dan ook geheel en al , als 'er inmiddels

stikgas wordt ingelaten : waarbij tevens het rol-

letje Phosphorus voor eenige oogenblikken ver-

duistert ; doch dit hervat echter spoedig weef het

verschijnsel hier boven in 1. gemeld. ,

10. Na dat de Phosphorus eenige uren aan de-

ze proef met stikgas is ^onderworpen geweest,

verduistert dezelve geheel en al (a;), men kan
f editer

peratiiur uit den Phosphorus (zoo hij niet in water of an-

dere druipbaic vloeistofiTon gehouden wordt .) steeds uit-,

vloeit, en in oiiza dampkringslucht den rook of damp die

van denzelven oprijst, lichtende maakt.

(w) Wanneer men de verschijnselen die deze fijna

phosphorischc stof oplevert, vergelijkt met hetgeen 'er

bij de ontvlamming van den Phosphorus in 't ijdel voor»

valt, dan vindt irien veel reden om het hier gemelde lich-

ten, voor eene ware zejfontvlaniming dier stof te houden,

welke hoo«:stw?.arschijnclijk dezelfde is , als die uit .dea

Phosphorus bij deszcU's evengeraelde ontvlamming uitgaat,

formerende den lichtkring, met welken de rolletjes door-

gaans omringd worden, en gedeeltelijk ook dien opgaanden

licht- conus van welken ik bij de vorige (bijzonder bij de

eerste proeven) verslag gedaan heb.

(;v) Het schijnt dat het ataïospherisch stikgas, met de

fijac
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«cliler door de l^filiandejing in 8. opgegeven , he%

T3aargemeMe verschijnsel wéér te voorschijn bren-

gen ; rcaar dan en ook vervolgens met da' onder-

scheid , dat de hchtende stof zich niet meer door

ixjt geheele glaasje verspreidt , maar alleen aan of

in den onitj ek van het doosje zich vertoont ; ne-

mende tevens dit verschijnsel bij volgende ver-

wisselingen van gas , a! gaande weg in sterkte af,

zellis zoo , dat het na een dag of drie naauwelijks

meer waartenemen zij, diivvijl het zich dan slechts

vooidoet als een lliaiiw schijnsel van een wit licht,

even als dat van Proef 72 (y). De Phosphoriis

ielve hervat bij elke nieuwe mededeeJing derstik-

lucht , na een oogenblik wachtens , de phosplio-

rescenfie , doch met eene toenemende veiflaau-

v/ing 'in deszejfs licht.

• 11. Inmiddels had ik waargenomen en nam

Vervolgens van lijd tot lijd waar, dat het vocht,

met

fijtie stof die uit den Phosphoriis uitgaat, verzadigd kan

worden; waarmede verzadij^d zijnde, het geen veruiogen

ftieer op dcnzelven laat bljjkon , althans voor zoo ver het

iijne phosphorcscentie betreft. Dat de Phosphoriis ook in

•andere gassoorten, indien dezelve daarin eeni^e uren ver»

tiijft, die fijne ftof uitstoot, bewijzen de fraaije proeven

van Vauquclin en Fourcroy, (voorkomende inde

'Amiaks diChnnie Tom. y^YA. pag: 189 enz) In hoe ver, zoo

W'I deze , als ook andere oninadcmbare gassoorten met die

?töf verzadigd liunncn worden, heb ik eenige pr.even ge-

nomen, van welke ik ten ve.volge op deze Verhandeling,

feïj gelegenheid een verhaal hoop te gcveu.

' Cj) Proef ^a. verschijnsel a % 56.
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-met hetwelk het rolletje omgeven werd , en waar*

in de witte stof scheen opgelost te worden , langs

iietzeive afzakte , en zich tot eenen droppel aan

deszelfs onderzijde bij de speld formeeide , waar

het rolletje zwart werd, en dan langs den speld

op het papiertje afdaalde , waar door ook de speld

eene zwarte kieur kreeg.

12. Tevens werd het papier in den omtrek

van de speld ir.et eene zwarte p?ek aangedaan

(js), dife hij eiken nieuwen daarop afdalendea

voditdioppel ontkleurde, waardoor reeds bewe-

zen wordt dat dit vocht een sterk zuur is ; daar-

enboven heb ikv na den afloop der proef, dooi*

het papiertje in lakmoeswater te werpen, het als

zoodanig door het roodworden van dit vocht j

bevonden.

i3. Het lichten («)> ropken. ca vloeibaar

worden van dit rolletje , begon , na dat het 2Q

uren lang aan deze proef was ouderwojpen ge*

wecst>,

(z) Zou h£t ZTvart worden van de andere ?ijde van het

rolletje in deze proef, niet waarschijnlijk zijn oorspior;g

hebben van het koper aan de speld, welk door het daar

langs afloopend zuur ontleed, iu een zwart koper oxidi

j>v,ci-gaat ; en de zwarte plek op het papi9rtje aan di?

zelfde stof zijn oorsprong niet moeten toegekend worden^

Qa") Als het licht aan het rolletje Phosphorus na eea

dag^of drie aan deze proef onderworpen geweest te zijn,

««nmerkeliik. verminderd is, wil bij deze inrigting der

proef, als men nieuw gas inlaat, het verschijnsel in 8, j
•a lo hier boven gameid, zich niet- meef v-oordocn.



weest , sterk af te nemen , een klein rookwolkje

dekte vervolgens den Pliosplioiiis , en een clim

straaltje daalde op het papier neder, doeli eerst

op den negenden dag , hield deszelfs phosphores-

centie , met de daarmede gepaard gaande ver-

schijnselen van rook en vocht- voortlneiiging ge*

heel en al op ; en schoon reeds van den tweedea

dag af, de verschijnseien zeer, verzwakt waren ,

en drkwijls hadden stil gestaan, konden zij ech-

ter weer in werking gelrragt .worden , door het

onbruikhaar geworden stikgas met nieuw te ver-

wisselen ; doch op den negenden dag , dat de

Phosphorus aan deze Proef onderworpen was ,

bevond ik dit niet meer mogelijk , en moest dus

dezelve als geëindigd beschouwen,

i4. Middelerwijl had ik waargenomen , dat daar,

Waar het wit meelachtig omkleedsel van het rol-

letje geheel was opgelost gewoiden . hetzelve een

blinkend huidje gekregen had ; waarmede bij het

•einde der proefneming, het geheele rolletje, al-

leen de zwarte plek van deszelfs onderzijde uitge-

zonderd, overtrokken was 5 hier door deed zich

de anders waskleurige stof niet in zijne helder-

heid voor, maar had iets van het graauwe. Ifc

2al omtrent dit blinkend huidje , bij de beschou-

wing van het tweede rolletje eene aanmerking

Yoegen ( i ). ,

Voor

(*) Zie Aanmerk. / bij 10. .onder de volgende Proef /'s. 5.
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Voor Iict overige kan ik aan den Pliosplioms

geene bevochtiging meer bespeuren j maar dezeiva

kwam mij volkomen opgedioogd voor.

Phoep 75 B.

Bij de onderwerping van het rolletje vaft Proef

72 aan liet stikgas, waren deze de uitkomsten: •

1. Op het inlaten van dit gas, vertoonde zich'

liagenoeg" hetzeltde verschijnsel , als hier boven

onder A in 1. opgegeven is; met dit onderscheid

echter , dat bij het eerste invloeijen van hetzelve

het roemertje inwendig geheel verlicht werd , val-

lende die lichtende stof dadelijk op het doosje,

Hog steeds lichtende blijvende, neder. Het licht,

dat de Phosphorus toen ook terstond aannam

,

was evenmin glinsterend , als dat , bij het vorig

rolletje ; maar tevens had het veel van dien vuur-

gloed te voren reeds bij Proef 62 in het 6^ ver-»

schijnsel § 5o v^^aargenomen.

2. Daar de zoo evengemelde neergevallen stof

nog lichtende bleef ( c ) , begieep ik liet gas ui6

Z. GEN. IV. D. 2 Si. K tö

Cc) Dit bevreemde mij in 't eerst, dewijl het regelregs
inliep tegen hetgeen bij het vorig rolletje in zoodanig ge-
val voorgevallen was (zie hierboven in b}. Doch bij nadere
overweging is het mij voorgekomen, dat hier dit lichten
der phosphorische stoffc , eigenlijk fhosphorescentig geweest
is, en dus eene vertooning van het cente licht , en het vo-»
rige ignieentie, en vertooning van het tweede licht, oF dat der
?e]fofltvlaniming dezer fijne stof. Dat liet stikgas dit laat-
ste licht blüschte, is juist ecu bevfi^s voordeszelfs deugd.
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ie pompen ; en nu werd al dadelijk l::ij de eerste

slagen der pomp liet licht, zoowel dier pliosphorl-.

sche stofdeeltjes, als dat van het rolletje, anders

gewijzigd , en voorts raeer flikkerend ; doch dat

van de stofdeeltjes verdween spoedig : maar toen

ontvlamde het rolletje; deze vlam echter maakte

zoo een klein flaauw wil lichtkringje om den

Phosphorus, en welk zoo oogenblikkeiijk ver-

dween, dat, indien ik niet zeer oplettend geweest

Ware , deze zoogenaamde zeÜontvlamming mijne

opmerking ontgaan zoude hebben. Die kortston-

dige ontvlamming geëindigd zijnde, was het ge-

heel donker in het glaasje, met dat al hield ik

met pompen nog een paar minuten aan ; doch

zonder eenig gevolg. Hierna

3. Weer stikgas latende invloeijen , deed zich

terstond het eerste verschijnsel voor , zoo als het

in het eerste gedeelte dezer Proef (in A } opge-

geven is. De lucht vervolgens uitpompende , kon

ik echter hoe dikwijls ook herhaald , de zoo

Èvengemelde ontvlamming niet weer doen ont-

staan. Onder deze afwisselende bewerkingen had

ket wit omkleedsel van het rolletje nog niet veel

geleden ; doch nu

4, Hetzelve geheel blootstellende aan de wer-

king van het stikgss , werd deze stof onder de

in A gemelde verschijnselen opgelost ; waarbij ik

.«chter dit verschil heb ongenieikt, dat de afsmel-

ting
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ting van het lolletje, en de gelieele fcewerEtig

spoediger ten einde liep (<:/).

5. Inmiddels heb ik onderscheidene beproe-*

Tingen op dit rolletje gedaan, en de verschijnsels

Ipn ©nder A. in 7, 8. en 10, zijn ook hieibijf

Waargenomen en overeenkomende bevonden y
met dit verschil echter , dat de uitvloeiselen van
den Phosphorus nu sterker verhcht schenen, als

ook dat 'er zich op het doosje, in eenen eenig-.!

zins verwijderden kring van het rolletje, al lang-

zamerhand eene geelaclitige stof zette, tot welke,

na dat de toestel eenige uren stil gestaan had , zich

alsdan alleen, behalve aan het rolletje zelve, het

lichten bepaalde, wanneer de lucht uit het glaasje-

gepompt werd , even als hier boven in 10. ver-

haald is. (e)

K 2 6. Het
(</) Zou dit welligt niet hieraan toe te schrijven zijn,

éat de , bij de oplossing van den Phosphorus zich afschei-

dende warmtestof , meerder haar vermogen op denzelvea.

kou uitoefenen; dewijl zij zich hier niet zoo gereedelijk

verplaatsen kon, om dat dit rolletje op een minder gelei-

deed iigchaam, dan het vorige stond.

C«3 Dat hier en ook bij het vorig rolletje, (zoo als

•nder A. in 10. opgegeven is ,) na eenig tijdsverloop , heC
lichten zich bij het ledigen van het glaasje niet meer uit-

strekte tot de geheele ruimte van hetzelve , maar zich
slechts tot de benedendeelen bepaalde , is waarschijnlijlj,

daaraan toe te schrijven , dat door een langer stil staan vaa"

den toestel, de fijne phosphorische stof, die zich in hej
stikgas opgeheven had, al gaande weg door vermeerdering
Van bijkomende deeltjes, zwaarder geworden zijnde, neer-

gezakt wasj immers dat dit hiervan de reden zij, is blijk»

i^aar genoeg uit de gek scof die zich op het dekseltje z«%
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6, Het vocht, dat van den Phosphoms af^

vloeide, kon zich nu niet droppelsgewijze voor-

doen ', het dekseltje scheen 'er echter mede door-

trokken te worden: en er vertoonden zich eenige

rooden strepen in de nahijheid van liet rolletje,

wier bestaan zeker aan dit zuur waren toe te

schrijven.

7. Steeds was het rolletje met rook bezet, die

echter ook al gaande weg verminderde.

8. De werking van het stikgas op dit rolletje

heeft zich vijfdagen volgehouden ; het hcljten toen

geheel geëindigd zijnde , was het mij even min

,

als hij het vorige , mogelijk , om dooi' veinieu-

"Vving van stikgas , het weer daar toe te brengen,

g. Ik nam dan het glaasje van den kleinen

transporteur af , waar door derhalve de Phos-

phorus geheel aan de dan>pkringskicht l)lüotge-

steld werdj doch hoewel ik denzelven gedurende

twee uren menigmaal ging bezien, bij eene tem-

peratuur die ter plaatse , waar de toestel stond

tot boven de 1 7 * R. ( 70
* F. ) klom ; deed zich

echter noch licht , noch rook , noch bevochtigirjg

voor 5 daarna echter begonnen zich deze verschijn-

selen weer langzamerhand en flaauw te vertoonen.

10. Verder het rolletje onderzoekende, be-

vond ik het wit meelachtig omkleedsel geheel

verteerd (ƒ) en den Phosphorus met eene harde

en

Cf) Zoo blykt hier uit, dat de werking van het stik-
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en blinlcende omkorsting (lïctwelk ik onder k iti

i4 een blinkend hu'idjs genoemd heb) bezet;

vooiis de waskleurige stof in dien staat , als b^

het vorige rolletje is opgegeven. .

De ondeivlakte , waaimede het rolletje op het

doosje gestaan had , was , hoewel ook reeds blin-

kend geworden , nog eenigzins vochtig , rookte

en lichte ook nog een weinig. Deze beproevin-

gen zijn gedaan hij eene temperatuur van i4 tot

boven de 17**R. ( 6j— 70 F.) gaande.

proeven op de verbranding van den Phos-

phorus in dampkringslucht.

§ 58. Het is genoeg bekend , welke verscliijn-

selen dcPhosphorus, in de gewone lucht in brand

gestoken , oplevert , hetzij dezelve geheel vrij aan

den danipkring blootgesteld , of in eenen ontvan-

ger met deze lucht gevuld , opgesloten wordt \ it

zal mij daarbij dan niet op! '.ouden (^ ).

Maar eene andere behandeling van den Phos-

phorus die ook niet onbekend is ( /^ ) heeft mij

K 3 ech-

gas op den Phosphorus alleenlijk dan , en zoo lang duurt,

«Is 'er witte of ineelachtige stof aan de rolletjes voor-»

handen is.

(g) In het volgend Hoofdstuk zal ik kortelijk eenigft

' opmerkingen aangaande deze verbranding mededceicn.

C^) Volgens deze wijze bereidt men de fleschjes, i(V

welke een gewone ;^waveIstok kan aangestoken wördeftji,

,4[2^e by deze Pruef in ö. ^ cu is dus bekend.
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Échter verscliijnselen opgeleverd, wier vermelding

ik meen hier eeiie plaats te moeten geven : de-

zelve komen voor in de volgende proefneraiug.

Proef yi.

Eenige kleine stukjes Piicsphorus in een fleschje

tnet dampkj'ingslucht gevuld, geworpen, en dit

jjoven een kouitje vuur verhit, leverde deze ver-

schijnselen op

:

^ 1. De ontvlamde en weder gebluschte Phos-

phorus (men houde het fleschje gesloten) verhit-

tende tot dezelve sterk kookte, werd zijne stof

gedeeltelijk opgeheven , en zelte zich tegen de

-zijden van het fleschje ter hoogte van i duim en

-liooger ; het overig gedeelte hleef op den bodera

l^an het glas.

2. Daar op het fleschje van het vuur afne-

-tnende , en na eenige oogenhlikken wachtens,

bet openende ,
(zoo dat de lucht toegang tot den

Pliosphorus kreeg) werd deze , die nu eene geel-

achtige kleur had ;
oogen hl ikkeiijk met eene witte

IvOi-st overtrokken en begon fel te branden , wor-

dende het fleschje geheel gevuld met den dikken

•'witten rook, die zich altijd bij déze soort A-^an ver-

branding vertoont, en in phosphorzuur overgaat.

5. Vervolgens het fleschje weer sluitende, ten

^inde den brandenden Phosphorus te blusschen,

,]3[iödt mea, na de verdwijning Yau dien damp,
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hetzelve van binnen met vnditdccltjes bezet, did

dit zoo evengemelde zuur zijn : ex} tevens vertoont

ïich dan de nog overig zijnde Phospliorus gedeel-

telijk hoog geel of oranjekleurig, gedeeltelijk wit.

4. Na het zoo eenigen tijd ter zijde gezet te

hebben , tot dat alles genoegzaam bekoeld is , kart

men , door het flescbje slechts in de hand te

Terwarmen , mits het geopend houdende , weer

kleine ontvlammingen in den Phosphorus verwek-

ken ;
waarbij dan de witkleuiige stof, eene op-

lossing ondergaat, althans geelkleurig wordt.

5. Vervolgens den Phosphorus weer boven

een vuurkooltje verhit hebbende, zoo dat dezel-

ve op nieuw braTidde , en toen het fleschje slui-

tende , deed zich weer het zoo even in 3 gemelde

verschijnsel voor; wordende er na de bekoeling ^

ook weer gele en witte stof in gevonden.

6. Met een puntig ligchaam , zelfs na uren

Stilstands , dezen gebluschten Phosphorus roeren-

de, geeft dezelve w^eer kleine ontvlammingen:

met een zwavelstokje dit doende , en deze voorts

uit het fleschje optrekkende, zal dezelve ontvlam-

men. Bij deze of dergelijke behandeling , zal al-

tijd de gemelde witte stof geel worden ; een ver-

schijnsel het welk mij op deze stof bijzonder op-*

merkzaam maakte : eu ten einde hiervan meer to

vreten te komen '

. 2* Nam ik , van die stof eea weinig uit hel

K i. fleschjt
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0esclije (z), dezelve op een schijfje glas werpen-

de. Deze leverde nu hetzelldo veiscliijnsel op,

els die witte piiosphonsche stol", van welke ik

Li) Pjoel" 63 (X') melding heb gemaakt ; name-

lijk, het begon te rooken, bclilen , werd eenig-

zins geel , en ging terstond in vocht over.

8. Deze stof op water latende vallen
,
gaf zij

dezelfde uitkomst, als die der zoo evengemelde

Proef (/).

9. Dat gedeelte van <len Phosphorus , hetwelk

geclkleurig was , leverde deze verschijnselen niet

op Qni^.
10. Toen

(/) Oin die stof uit het fleschjc te krijgen, en wel af-

zonderlijk de witte stoF , heeft ceuige mociji.Hjkhcid in

zich. Ik gebruik daartoe een puntig afgebroken glazen

pijpje, met welk ik zoo goed mij mogelijk, een weinig

dier stof losmaak , en dan dadelijk het flesclije omkeeren-

de, sla ik met de hand tegen den bodem; de losgemaakte

geeltjes vallen *cr dan uit, van welke ik dan voorts de

witte afscheidde. Dit een en ander moet met gaauwig-

heid gedaan worden; want, hierin met vertraging te' werl»

gaande, ziet men zich te leur gesteld, doordien de losge-

maakte stof zeer spoedig iu vocht overgaat.

(*) Zie het 7c verschijnsel van Proef 63»

(/) Proef Ö3. het 8e verschijnsel.

(/») Deze stof gaat niet in vocht over, men heeft dus

om dezelve in het fieschje los te maken, ziqh niet zoo te

bespoedigen, als mei de witte stof; maar men moet met'

<en paauwkcurig oog hierin te werk gaan, anders zal mea'

gich misleiden, door de voorgemelde verschijnselen oolc

bij deze stof te zien plaats grijpen; het vvelk bij zoodanig

gcvr] alleenlijk daaraan ligt, dat 'er ook van de witte sta!

f^der v«iiaengd isg



lo. Toen eenige kleine dropjes water in hel

fleschje doende nedervallen , verloonde zich ook

al weder als m Proef 63 ( /z ) , bij eiken opval-,

lenden droppel een vlammetje , vergeaeld gaan-

de van eene kleine uitbarsting ; waar bij , na er

ceuige droppels ingevallen waren , en het vlam-

men ophield , de phosphorische stof geheel oran-

jekleurig werd.

11. Nu veivolgens nog eenig water in het

fleschje gegoten hebbende , hetwelk dezellde kleur

kreeg, kwam mij op de gedachten om dit vocht

uit te dampen. Ik goot dan een weinig 'er van ,

na het fleschje wel geschud te hebben , in een gla-

zen schaaltje , en onderwierp dit aan deze proef.

In 't eerst deed zich hierbij niets bijzonders op-

merken ; maar toen dit mengsel zoo ver uitge-

dampt was , dat het eenigzins dik of drabbig be-

gon te wordtn , kreeg deze stof eene meer rode

kleuF, en hu opstonden er kleine uitbarstingen^

-Vaii vlammetjes verzeid gaande, nagenoeg, doch

sterker, als ik zooeven in 8 en lo heb opgege-

ten. Deze kleine vlammende uitbarstingen , hiel-»

den lang aan , ik kon dit viprschijnsel dus naauw-

iLeurig genoeg waarnemen ; er vertoonde zich na-

ïooelijk, kleine blaasjes, die zoo dra zij braken,

of met een puntig hgchaam doorgestoken werden',

knapten, en een gas uitgaven j hetwelk oogeu--

. K 5^
blik-»

i

^9") Aldaar op het eiade vao S«
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blikkesijk bij deszelfs aanraking met de damp-
tringslucht ontvlamde, waarl)ij tevens rook o|>-

ging; zijnde dit een en ander van eenen onaan-

genamen reuk, en in alles veel gelijkende naar

de verschijnselen, die het gepliosphoriseerd wa-
terstofgas ( o ) {g<^s hydrogène phospkore) op-

levert. Na dat die uitbarstingen ophielden , ver-

meerderde ik het vuur tot dat het schaaltje he^

gon te gloeijen ; de roode stof werd toen zwart,

ik wilde dezelve tot een vast ligchaam brengen

;

doch dit gelukte mij op deze wijze niet, zij bleef

taai en lijraig : verkoeld zijade en aan de lucht

blootgesteld, werd zij weder vochtig (77 ) , zij

kleurde ook nog het blaauw laknioesvvater rood»,

Proef yS,

Tot deze proef heb ik gebruikt een weinig van

het wit omkleedsel der rolletjes ( </ ) , en ten naas-

ten

(«5 Er is onderscheid tusschen phosphorisck waterstof^

fes (^gis hvdrogène phosphoreuse') en gephosphoriseerd waterstof'

gas iga^ hytlro^èiie phosphoré) ^ zie Annalts de Chemie^ Tom,

XX f. pag. 203.

- (/>) Wegens de versdiijn.'elen die het roodkleurig over^^

Hijfsel van in de vrye dampliringshicht verbranden Phos-i-

phorus, als ook die het phosphorisch en phosphorzuur uit«_

gedampt wordende , oplevert, zie in Hoofdst. X. § 63»

"Bis en 67

--
((7) Om deze stof afzonderlijk te bekomen, scheide ik

net een pcnaemes dezelve 200 voorzigtlg mogelyk van de

lok
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ten Lij 'even zoo veel van derzelver waskleuriaf

gedeelte. Beide lieb ik op eenen kleinen afstand

van eikanderen geleed , op een glasschijfje , ea

dit boven een kooltje vuur verhit , tot de ont-.

vlammingen plaats grepen. Zie hier hoe het zicb

hiet deze twee onderscheidene stoffen toedroeg.

1. Eerst ontvlamde de waskleurige stof, gaarf-

de de verbranding van dezelve met de gewQue

verscliijnselen verzcld, van uits|:>atting en dikken
'

damp ; hel overblijfsel was eene roode drooge stof,

•welkers buiten - omtrek een smal wit randje had,

het welk spoedig geel werd , en in vocht overging.

2. De eerstgemelde stof, had nagenoeg uitge-

brand, toen de witte, zijnde reeds eenige oogen-

blikken gesmolten geweest, ook vlam vatte; dit

branden was van een korten duur , en de over-

blijvende stof bezat eene geheel witte kleur, uit-

gezonderd in het midden van het plekje, waar

lich een rood stipje bevond (r). Ik haaste mij

om iwet die witte stof proeven te doen : zij le-

verde het 72 en 8^ verschijnsel der vorige proef

op. Voor het overige nam zij zeer spoedig eens

gele kleur aan, en ging in een helder vocht over,

het

rolletjes af; doch met hoeveel naauwkeurigheid men dtè

pok in het werk stelt, hoogstwaarschijnlijk gaat 'er altijd

Iran de wasklearige stof meer of min mede.

(r) Dit roode stipje zal ongetwijfeld van het was*

"kleurig gedeelte Phosphorus voortgekomen zijn , het wellS

tich onder het afgerond wit bekleedsel bevond. •/
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feefwelk mij bij proefneming bleek een zuur Ie

Zijn («).

$ 5j. Ik ga dit Hoofdstuk besluiten met twee

proeven van eenen anderen aard, die, hoe wel

niet met den Pbosphorus genomen , echter bij de

meer ontwikkelde verklaring van de oorzaken

zijner zellonlrlamming in liet luchtledige , van

eenig nut kunnen zijn ; te meer voeg ik deze

bierbij , om dat zij de opmerking van den Na-

tuurkundiijen verdienen.

De eerste is eeue proef op de ontvlamming

«?er hriqiiets oxigènés ; de andere eene op het

Jaden eener Leijchche Jlesch in het luchtledige.

Proef 76.

Men neme een of twee dier zwavelstokjes , die

hriquüts oxigènés ( ^ )
genoemd worden , en

bindc deze aan een dergelijk schuivend draad, als

« d in Fig. i3, onder eene glazen klok, voorts

zette men vlak onder het schuivend draad, waar-

aan de zwavelstokjes hangen, een klein glaasje

(eene

(j) De witte stof waarmede de rolletjes bekleed zijn

,

is dus eene voor o;t:;^ra^a"e vatbare zelfscandightiJ. ,

" (?) Men weet dat de roode stof, met welke die zwa*

Velstokjes aan derzelver uiteinden voorzien zijn, overzurt

zeezoulzuTC potasch tn zuikcr met een weinig me:iie vermengd

js; en dat men deze in zwavelzuur indoooende , en daar

Weei uitti-QJikende, dadelijk als van zelve ziet ontvlammcq»
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(een wijn- of liqueur Icelkje) en daarin eenweï-

nig zwavelzuur. Na de lucht in de klok vervol-

gens, zoo veel mogelijk verijld te hebben, schuive

men het draad' neder , tot de zwavelstokjes liet

xuur aanraken 5 dan zullen deze ontvlammen mefc

eene kleine rood of vuurkleurige vlam , die ech-

ter niet langer dan voor een oogenblik zich ver-

toont, en schoon men de zwavelstokjes zoo spoe-

dig mogelijk uit het vocht optrekke, zal mea

derzelver'roode stof wel zien bruisschen en op-

lossen ; doch geene ontvlamming , zelfs geen licht,

hoegenaamd, zal zich meer daarbij voordoen (m).

Proef 77.

Men neme eene wel gedroogde electrisSe

(Leijdsche) flesch, Hefst van die soort, welke de

lading lang behoudt , en laadde dezelve zoo sterk

mogelijk'; vervolgens met een isolerend handvat-

sel het in de flesch staande koperdraad 'er uit ge-

ligt hebbende ,
plaatse men de flesch onder eene

groote wel afgedroogde glazen klok op de schotel

der luditpomp ; en dan , na eerst de lucht uitge-

pompt en daarna weer ingelaten te hebben, de

Leijdsche flesch onderzoekende , zal men dezelve

geheel ontladen vinden.

Mea

(z;) Of men deze zwavelstokjes andertnaal in zwavel-

zuur indoopt, het zij in het luchtledige of daarna 'er buü

ten, zij zuUeu aiet meer ontvlammen.
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Men plaatse die zelfde of eene dergelijke flescïi^

onder eene stolp , voorzien van een schuivend

dtatid , en sclmive dit draad zoo ver neder , dat

hetzelve het binnenbekieedsel dier flcsch raakt,

men make dan de stolp luchtledig en trachte de

flesch te laden , dan zal men bevniden , dat bij

alle daartoe aangewende moeite, dit niet moge-

lijk is [p).

j moteM>|(3}3t^®CCDt^***w

HOOFDSTUK X.

X^pmeriingen omtrent den Pliosphorus in

^t gemeen,

§ 60. IJeze opmerkingen zijn waarnemingen den

Phosphorus betrelFende, zoo van ecnige beroem-

de Scheikundigen , ais van mij zelven : ik zou er

Dog vele kunnen bijvoegen ; doch ik bepaal mij

alleen tot die genen , welke tot het onderwerp

dezer Verhandeling betrekkelijk zijn.

De Phosphorus aan de werking der damp-

iringslucht blootgesteld, rookt en licht, zelfs bij

een©

(v) In de volgende Afdeeling zal ik de vermoedelijke

tcdenen van de iiitlcomsten dezer proeven , voor zoo verre

zij tot mijn oogmerk betrekking hebben, opgeven.
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^ene koude van eenige graden onder het YriesH

punt («»).

Dezelve wordt, in dampkrings'uclit zijnde, ter-t

Stond over zijne geheele oppervlakte voclitig(:r),

en gaat in ]^\\osp[ion&ch muï {acide phosphom

reux) over Ct)»
' Bij eene temperatuur van i4°R. en daarbo-»

ven, rooken en lichten de rolletjes Phospliorus

zeer sterk , derzelver witte Imid wordt dan zigl-

baar opgelost en verteerd. Indien de Phospho-

rus bij deze lenjperatuur onder eene glazen kbk
met

(w) A. IJpeij Sljstemathch hnndhoek der Uschowwendc ttk^

wtrkdadigc Scheikunde , Ie Deel bl. 536 en 537.

(;»:) Dit vochtig worden is weinig opgemerkt; althan»

het schijnt door anderen niet van dat belang beschouwd te,

iijn, om 'er afzonderlijk melding van te maken; echter

is deze opmerking voor ons van veel gewigt, ter oplossing

eencr anders altijd overblijvende zwarigheid ; waarom na-

melijk, de Phosphorus soms in 't geheel niet, en soms niet

200 gereedelijk ontvlamt, bij eene isolering met stoffen,,

die even slechte geleiders der warmte zijn, als andere, met

welke dezelve geïsoleerd zijnde , echter ontvlamt; waarom*'

trent wij brceder handelen zullen in de derde Afdeelir.g

Hoofdst. II.

(y) Is algemeen bekend. Omtrent dit zuur vindt men

dé noodige opgaven in meest alle scheikundige werken

van onzen tijd , ik behoef deze derhalve niet te bijzon-

deren ; dan alleen eene Verhandeling over de bereidingen

van het acidum pho>phoricum en phosphoreum , «iet 'waartxe-

vütigen over de Soda phosphorata door den Heer Pc 11e tier,

^

]aem. et Observ. de Chemie lom. 11. Zie ook bij P. J.
Kas-

te lijn, 'Chmiithi eh Physisch^ v$[eningett , Deel IL hl. 847,
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iiet dampkrlngsluclit gevuld , op de luchtpomji

gepJaafst \voidt, zal men die ontLinding der ge-

melde stof ook waarnemen ; docli niet langer dan

tot 'er zoo veel Juclit uitgepompt is , dat het af-

geyen van rook bij denzelyen ophoudt.

$ 61. Het stikgas ontbindt den Phospho-

rus (z). De Phosphoius hclit, en rookt in at-

mosplierisch stikgas («) bij de gewone tempe-

ratuur, zoo lang het niet met de tijne onmerk-

bare

(2) Volgens de Avaarnemingen van vele scheikundigen;

zie onder anderen A. IJpeij op de aangehaalde plaats,

en bl. 166.

(«) Volgens J. F. A. Göttling fn deszelfs Beytrag

aiur berichti^ung der antiphlogistischen chemie auf verzüche ge-

grundei weimar 1794-

A. N. Scherer, C. C. F. Jager en C. H. Psaffs

in een werk getiteld : Ueber das leuchten des Phoiphors in

«tmosphïrischen stikgaz. IVeimar «795.

C. W. Boeckman in deszelfs Versüche iibtr das vtr'

halten des phosphorus in verschiedenen gazsorten. Erlangen lioo»

En onze vorige waarnemingen bevestigen dit: Zie voor-

al Proef 73.

De proefnemingen van Fourcroij en Vauquelin, op

de in Duitschland voorgewende verbranding in gaz azote enz%

te vinden in de Annales de Chemie , Tom. XXI. pag. 189 enz.

Waarbij dit lichten van den Phosphorus fdoor deze , en op

hun voetspoor ook door andere scheikundigen^ toegeschre-

ven wordt aan het zuurstofgas , welk in het stikgas zou

overgebleven zijn . hadden mij zoo zeer ingenomen , dat

ik bijna zonder verdere proefnemingen , de OHmogelijkheid

van het lichten van den Phosphorus in stikgas (gas azote^l

fceweerd zou hebben; maar het verschijnsel (het ie en 6e)
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fcarë uitvloeiselen van den Phöspliörus r^tttt^

digd {l>}) of, nader Lepaaid, niet langer dan tot

deszells witte stof verleerd is , die in piiospbo-x-

riscli zuur wordt opgelost ( c ).

Bij eene temperatuur onder de 23 ®R, (82 F.)

licht de Pliosphorus niet in zuurstofgas (<f), schoon

2i,OES.iy.D.iSL L hij

bij Proef 62 1 en dat (het 4e) by Proef 63 hebben mij tot

meerdere q^sporingen opgewekt; en de uitkomsten mijner

U'9arncmingcn (zoo als van Proef 73, -als van andere, dii

niet in deze Verhandeling voorlcomen) hebben mij geleerd,

om met voorzigtlghcid in het bepalen hiervan te werk ta

gaan: als zoodanig nu kan ik opgeven: iP Het atmospbe-

tisch stikgas bluscht de vlam van brandendcn Phosphorus,

even zeer als het elke andere vlam van brand'-nde ligcha-

men uitdooft. 2? De Phosphorus licht Cn rookt, wordt

opgelost en oxigcneert echter ia dit gas. 3? Doch men
ontwaart daarbij niet dien lichtenden damp, welke zich ia

de gewone lucht bij de phosphorescentie voordoet. 4P Hee.

lichten in dit gas houdt op, als de Phosphorus, door es

eenigen tijd in te verblijven, hetzelve met zj^ne uitvloeise-

len bezwangerd heeft. 5? Voorts bepaalt zich dit lichten

in zekere betrekking alleen tot de witte stof, met welke dó

Phosphorus omkleed is. Deze opgelost zijnde , houden de

.voorgemelde verschijnselen geheel op. 69 In stikgas uie

vlecsch, visch enz., met salpeter zuur bereid, levert da

Phosphorus deze verschijnselen niet op. 7 ? Dit een ea

ander veroorzaakt geene bedenking tegen de bekende leee

der Scheikunde.

(è) Zie hier boven Proef 73 A. in 7 en lo.

(c) Dezelfde Proef A. in 14 en B. in 10.

(^) Volgens Fourcroy en Vauquclin in de Jrmala^

dl Chemie Tom, XXI. ^ug, 15Ó j ook volfens Boeckmafc
%a aiidereo*
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liij atK^srs ecne zeer groote verwantschap tot dé

tuurstof heeft {e)] ook niet in watcrstofgas en

«enige anJere gassoorten (/). Doch, schoon in

zoodanige gassoorten van den Phns])horus geen

.licht afstraalt , nemen zij echler, de Phosphorus

in dezelve eenige uren veiblijvejule , eene fijne

uit denzelven opgaande onmerkbare phospliori-

Schestof op, met deze bezet en in aaniaking met

dampkringslucht (of andere daartoe geschikte

luchten) gebragt, kan men ze kleine verliclitin-

gen en ontvlammingen doen geven {g).

5 Gï. Letters enz. met den ri.osnhorus op

l)laau',Y gekleurd papier (lakmoesp.ipier) getee-

lend , worden rood zoowel in 't luchtledige , als

daar buiten.

In een meer voknaakt ijdel , licht en rookt de

Phos-

(«) Dit weten alle Scheikundigen : zijne groote ver-

wantschap tot de zuurstof, doet hem ruim anderlialfmaal

zija gewigt van deze stof opslurpen , enz.

(ƒ) Volgens de proeven der laatstgemelde Scheikun-

iigen en anderen. Zie ook A. IJpcij op de aangehaalde

plaats.

Ik heb eenige proeven op het lichten en op de verbran-

ding van den Phosphorus door aangcbragte warmte in on*

derscheidene gassoorten genomen; van derzelvcr uitkom-

sten, die nüj belangrijk genoeg voorgekomen zijn, zal ik

welligt in 't vervolg mededceling doen

C^) Hieromtrent komen inzonderheid de fraaije proe-

ven vanFourcroij en Vauquelin in aanmerking, t«

tiaden in de Annala de Chemie , Tom. XXI,
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PhöspLörus niet , en wordt, bij eene gewone teüf-"

peraluiu', in geenen deele opgelost, namelijk aliS

hij op niet isolerende ligcliamen gelegd is (f^).

$ 63. Het phöspboiischzuur («) uitdampende^

levert gephosphoristerd waterstofgas {gas hy-

drogène pliosphoré') en yeider in alle deeleti

dezellde uitkomsten, als van het gephosphoriseei

d

water bij Proef 74. in ii. opgegeven is, boewei

de uitbarstingen van dit zuur niet zoo sterk zijn^

als van het daar zoo eveugemelde vocht.

$ G4. De Pbospborus smelt bij den §o«^° grao'id

fep den thermometer van Reaumui' (X,-) (loc F.).

L 1 Ijij

(5) Volgens onze 7utè en 72ste Proeveni

Dat de Phosphorus licht in het vacuüm van Torïcelli, la*

ik onlangs in den ^Igefn, Konst- en Letterbode voor 1813 No. 21*

i>l. 33a, als zijnde ecne stelling van denHeerDessaignes,
Hoe de beproeving hierop ingcrigt zij , is mij onbekend

;

doch ik beweer , dat , indien de Phosphorus boven op di'

kwik ( zijnde deze stof niet isolerend voor denzelven ) bij

zoodanig eene proefneming drijft, het lichten van denzel»

ven dan, in de gewone temperatuur, geen plaats kon heb»

ben; en; indien de Phosphorus in dit vacuüm door cené

isolerende stof wordt opgehouden, zal er eene kortstondig©

iclfontvlamraing bij denzelven voorvallen.

(/) Vergelijk over dit zuur de scheikundige werke»
Van Lavoisier, Fourcroij, Henrij, IJpeij, Ka si

teleijn. Werkhoven, Segur en anderen. Voorts is,

het geen verder in deze opmerkingen voorkomt, mede vol-»

gens onze waaruemingeo.

C * } Yolgeq» vanWerkhovcn in sijn beknop Hani^
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Hij wordt ontstoken op den Sa^t^n graad R. (/).

De graad van zijne ontviamreing wordt op i3o a

i4o F- (of op 43 a 43 R.) gesteld (m).

Dezelve wordt gasvormig volgens sommigen

op So° R. {i6j F.) {n). Erae geringe wrijving is

genoegzaam om dien graad van warmte , waarbij

dePhosphorus ontvlamt, in denzelven teverwek*»

ken (o).

^ 65. Als men met een mesje een rolletje

Phosphoms in ééns wil doorsnijden, zal het in

stukjes wegspringen ; doch verrigt men dit met

eene eenigzins wrikkende beweging, en zacht-

drukkende, langzamerhand hierin te w^erk gaan-

de , dan zal de Phosphorus bij die insnijding taai

en

ioek der Scheikundt , bl. 83 : hoewel het mij toeschijnt dat

de Phosphorus op ecnen lageren graad van warmte dit ver-

schijnsel reeds oplevert.

( / ) Volgens L a V o 1 s i e r grondbeginselen der Scheikunde >

J. Deel bl. 223.

0«) Door IJpeij Si/stem. Hamdb. I. Deel bl. 538. Door

den Heer van Ma rum en door mij op 112 graden F. of

35 graden R. (zie onder aanmerliing § 74 s en 0.)

(») Segur brieven over de grondhegiiisdcn der Schtikunde

Jieel I, bl. 68 vertaling van M. J. Rijnhout.

Naar mijne gedachten wordt de Phosphorus gasvormig

Voor zijne ontvlamming; want vlam is ontstoken gas ; om
die reden stel ik het gasvormig worden van deuzelven

nog onder de 35 graden R.

(o^) IJpeij Sijst. Handb. Ibid. W. Henrij Chtmio voof

jitginnendc licfhsbhcrs, bl. 52.
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èn rekbaar worden, en een meer sterk licht, aU

ook meerder rook zal zicli aan die punten ver-

toonen.

Bij een rolletje of stukje Phosphorus , het welk,

op een metalen plaatje liggende , zoo op' een met

.asch oveidekt vuurkooltje gezet wordt , ziet men

het phosphorisch licht van de bovenzijde van het

rolletje, naarde met het metaal in aanraking zijn-

de ond^rvlakte zich rigten , aan welke plaats de

Phosphorus ook het eerst zal beginnen te smel-

ten en te ontvlammen,

§ 66. Phosphorus in dampkringslucht en zelfs

in zuurstofgas verbrand wordende , laat altijd

,

behalve het phosphor zuur (p) , nog een overblijf-

sel {q) na.

Dit overbhjfser is eene geelachtige , roode of

okerkleurige stof , die door Lavoisier voor

phosphor - oxide gehouden wordt ( r ) ; zij trekt

zoo het schijnt, eenig vocht uit de lucht naar zich,

schoon dit niet aan deze stof op zich zelve be-

schouwd toe te schrijven is ( * ). In het donker

L 3 ge-

(ƒ>) Men kan over het phosphorus zuur in de meeste

bovengemelde Scheikundige vrerkcn het noodige vinden.

(^) Volgens alle ,bekende waarnemingen ; zie ©nder

anderen Lavoisier grondbeg. Deel ƒ. W. 56.

C r) Grondbeginselen enz. Deel /. hl. 59 en 81,
>

C*) lïe eigenlgke reden dat deze stof bevochtigd voor-

komt, is, dat de witte stof, van welke zoo terstond in JfSJr'
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jgewreven woiflcnde, ontwaart men den gexvoncm

feuk van den Phospliorns, en de verschijnscleix

jJcr phospliarescentie doen zich daar bij voor,

Deze stof met een weinig waler gemengd , en

dan uitgedampt wordende, levert nagenoeg de-

zelfde verschijnselen op , als de roode stof van

JProef 74 ( f
) en ook als die van het Phosphorus-

auur(z<); hierin echter onderscheiden, dat er op

lift einde der uitdamping zoo zeer geene ylnm-

incljes , als wel kleine lichtjes of vonkjes , meer

gelijkende naar de phosphorische uitspattingen^

i^jch voordoen.

§ 67. De witte stof die er na sommige ver-;

brandingen {v) van den Phosphorus overblijft,

heeft geheel andere eigenschappen j als de witte

Stof met welke de rolletjes voor de verbranding

Jjekleed waren («y),

melding gemaakt is , daaronder zich doorgaans bevindende^

reeds tot een vloeibaar zuur is overgegaan; en nog vervol-

gens verder er in overgaat; behalve dat, onderde verbran-

ding, deze stof met bet geformeerd wordend phosphorzuuB

Bieer of mip begiftigd wordt, want deze roode stof kanoolc

^ipog verkregen worden. v

(/) Zie in het ne. verschijnsel van die proef.

"- ( « ) In opmerking hier boven § 63 gemeld.

(y) Als van Proef 63 , zie daarbij in 7, van Proef 74,
^e bij die proef in 3 en 5—8, en van Proef 75 in a.

(->v) Ik bedoel door de eerstgemelde, die witte stof,

IfCike wij bij de ter dtzer plaatse aangehaalde proeven bc-

sckouvY4
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5 68. De Pliosphorus in bet ijdel langzaam

Verl)randciide, laat niets na dan een zuur en een«

gele of oranjekleurige stof, die onder de ver-,

branding opgeheven wordt en van de plaats -,

waar eigenlijk de Pliosphorus zelve gelegen heeft,

eenigzins verwijdeit nedeivalt {x).

Dit zuur in het donker gewreven vertoont zich

lichtende (j') eene eigenscliap die noch het phos-

phorisch 7 noch hot phosphor - zuur bezit ( 2 ).

L 4 $ 69.

«chouwd hebben. Dezelve (om slechts dit van de ver«

schillende eigenschappen dier stoiTe, metde andere hier

genoemde aan te merken), slurpt zoo dra zuivere damp«

kringsiucht haar aanrtakc, er terstond zuurstof uit op e^

^gaat daarmede fa een zuur over; terwijl de witte stof der

'rolletjes , integendeel langzamerhand in darapkringslucht

opgelost wordt: de eerstgemelde in water geworpen, ont-

.vlamt, wordt als witte stof vernietigd, en gaat in eene

geelklcurijie zelfstandigheid over; de andere v/ordt er volr

komen in bewaard en wast er in aan: gene wórdt onder toe-

deeling van stikgas geboren, deze verteert in stikgas eiia,

(a:) Volgens mijne waarnemingen bij de voorgaande

proeven.

' (y) Zie aanmerking ouder § 49. en in 7, onder Proef

49- S 45-

(2) Hieruit blijkt naar mijne gedachten, dat met dit

eerstgemelde zuur ecnige deeltjes der Uchundt Hof V3.n den

Phosphorus tevens verbonden zgn , en dus dat hetzelve

meer gephosphoriseerd is, als de beide andere zuren: doch

echter heeft dit zuur zijnen oorsprong uit de verbranding:

van den Phosphorus, en is derhalve ia zoo verre phos-

phor zuur (acide phosphorique} welke beide onistandighe*

i^a in aanmerking nemende , inea hetzelve ^f^Jios^iorisceni
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69. Het phosphor - zuur uitdampende

, gaat

hetzelve wel in eene lijmige zwarte stof over , e«

•ivasemt vlugge stofdeeltjes uit, in reuk gelijkvor-

mig aan die van uitgedampt pl'.ospkorisch zuur,

en van het bovengemelde gephosphoriseerd water;

*naar levert echter geen phospliorisch , veel min

gepliosphoriseerd waterstofgas ; en diensvolgens

•ook geene van vlammetjes vcrzeld gaande uit-^

barstingen , zoo als bij het phosphorisch zuur , en

jQog meer bij het hiei gemelde water, door mi)

is waargenomen ( a ).

§ jo. De hriquets oxigènés ^ die door aan-»

raking met zwavelzuur ontvlammen
,
geven dit

verschijnsel noch met phosphorisch- noch mejt

phosphor- zuur.

- Deze opmerkingen , benevens de waarnemingen

})ij de te voren gemelde proeven , leiden ons nu

tls van zelf ter nadere kennis van die verwon-

de-

fhosphor zntur (^acidc phosphorique pTtotphori ) of lichtend phosy

phorzuur (^acide phosphorique lumineux') zou kunnen noenieq.

«Of voor het overige d't zuur meerdere ei;:i!iscliappen vao

het phosphorisch, dan v/el van het phosphor zuur heeft,

schoon mij dit laatste het waarschijnlijkste voorkomt, kan

ik echter niet bepalen ; dewijl ik bij de voorgemelde proe-

ven, er nooit ecnc genoegzame kwantiteit van magtig heb

kunnen worden, tot het doen van andere proeven, dan die

,op het lichtend vermogen, en op het rood kleuren van het

Jakmoestinctuur, door dit vocht.

, %f} ?foef 74 ia u. § s8.
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deriTifTswaardige hrandstoiïe , den PIios|)]ioruif;

In 't bijzonder hebben zij mij boawstolFen ge-

geren ter verklaring van de zelfontvlamming de-

eer zelfstandigheid in het luchtledige , tot welke

Üt nu in de volgende Afdeeling zai overgaaa.

DERDE AFDEELING.
'p^eri/aring van het verschijnsel der zeifont"

vlcirnnüng van den Phospliorus in het

zoogenaamde luchtledige,

^71. p^a a!dus in ^e laatst voorgaande afdeeling

.van Hoofdstxik I—VIII. een verslag der pioeven

gegeven te hebben , die , uit alle door mij op dit

onderwerp genorncne , als genoegzaam belangrijk

mij voorgekomen zijn , en eene regtstreeksche

beüekking hebben tot het geen ik ter beantwoor-

ding van de voorgemelde vraag van het Zeeuwsch

Genootschap der Wetenschappen , mij had voor-

gesteld , kan ik nu tot deze met grond van re-

denen overgaan.

Zeker is in de beoefening der Natuurkundige

wetenschappen de veiligste weg, eerst, een ge-

noegzaam aantal proeven en waarnemingen t©

-doen, en dan uit dezen de besluiten tot de oor-

zaken der verscliijnselen op te maken 3 in plaat»

jfan zich vooraf denkbeelden en hijpothesen te

< .. L 5 Tor-



Vormen, en dan naar deze de uitlegging der proej^i

ven te willen dwingen. Ik li«b geouidetld om
met opzigt tot het tegenwoordig geval den eerst*

gemelden weg in te slaan j ik zul mij derhalve in

de nadere beschouwingen en verklaringen van

dit plienomen wachten voor stellingen , die niet

uit de verscliijnselen bij de proeven opgemerkt,

Voortvloeijen.

Om nu alles wat tot het eigenlijk onderwerp

,

der zelfontvlamming van dsn Phosphorus in

het luchtledige , behoort, zoo koit mogelijk to

beliandelen , en dit tol geene meerdere boofdpun-

ten te brengen, dan de vraag van bet Genoot-

scliap in zich bevat 5 zal ik eerst de omstandig~ '

heden in overweging nemen, onder welke dit

versdüjnsel zich voordoet ; en dun de oorzaah

van hettelve voorstellen : ïk zal dit een en ander

in twee Hoofdstukken behandelen.

HOOFDSTUK I.

Oi^er de omstandigheden onder welke de

Phi.>^piiorus in liet luchtledige van

zelven ontvlamt.

•*$ 7'. T)^ omstandigheden onder welke dit ver»

-sci.'ijnsel kan pia^ts liebben , beschouw ik twee-

zins; voor eerst als betrekkelijk tot den Phos*

j)hurus zeli^en , en ten tweedea : tot de ligcha-^
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pien buiten denzelven , doch waar mede hij he-*

dekt of in aanraking gesteld wordt,

§ j5. Omtrent den Phospliorus zelven hebben

^ij slechts twee vereischlen of omstandigheden

pp te merken : hij moet namehjk met eene ge-

noegzame hoeveelheid witts stof hehleed zijn j

en eejien tot zijne ontvLwiming noodigen

^armtsgraad hunnen aannemen.

A. De witte of meelachtige stof, met welke

de rolletjes Piiosphorus doorgaans bekleed zijn,

is , voor zoo veiTe ik weet , in de veelvuldige

proeven die men immer op dezelve genomen heeft,

uieestal over het hoofd gezien. Men heeft den

Phosphoms gewoonhjk in zijn geheel , zoo als hij

zich voordoet in de rolletjes of cijlinders tot wel-

ke hij gevormd, onder water bewaard, en ver-r

kocht wordt, als ééne eenige stofTe beschouwd
;

terwijl men wel degelijk hieromtrent een oordeel

des onderscheids had moeten gebruiken : dit is

des te meer te verwonderen ; daar , en in oor-

sprong , en iï5 kleur , en in uitwendige hoedanig-

heden , als , bij voorReeld , doorschijnendheid f

deze witte stof van het overige waskleurige ge-

deelte der rolletjes onderscheiden is. Slechts vind

ik over dit wit omkleedsel van den Piiosphorus

,

door den Heer A. IJp e ij (Z>) dit weinige op-

ge-

(S) Zie deszclfs Sijstematbcli Handboek der ieschouweiida

flft;
ysrkdadige Scheikunde , JDeel I. il. 537,
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^eteclcend : » ras bespeurde men daar door,"

(natnoiijkdnt de Phosphorus door eeiie langzame

veibianding welke liij aan den dampkring bloot-

l^esteld ondergaat, allengs vejdwijnt, en in phos-

phorisch zuur overgaat) » (lat Jiefc onmogelijk

)) was deze stof" (te weten : den Phospliorus zoo

als hij bij zijne formering te voorschijn komt

,

zich vertoonende als een vast bijna doorschij-

nend hgchaam , in zelfstandigheid niet veel van

was verschillende ) , » op den duur in gewone

7) drooge glazen te bewaren , en ontdekte meu

j) dat dit alleen geschieden kon in welffeslotcne

> stopfleschjes ,
gevuld met gekookt of overge-

j» haald water. Dan zelfs op deze wijze, heeft er

<y> met er tijd ontaarting in dit hgchaam plaats

,

3) alleen door de werking der dampkringslucht

,

» die zoo dikm.alen als het fleschje geopend wordt,

T» binnen komt, en hare zuurstof op den Phos-

7) phorus doet werken , die daar door allengs zij-

» ne doorscliijnendheid verliest , en eene blanke

y> meelachtige oppervlakte bekomt ; terwijl het

)) water zuurachtig wordt , en alle de eigenschap-

ï> pen van het phosphorisch zuur aanneemt." El-

ders vind ik deze stofFe een oxide van den Phos-

phorus genoemd, en voor mij zelven meen ik

redenen te hebben, om dit meelachtig omkleed-

sel te houden voor eene brandbare voor oxige-^

nering vatbare zelfstandigheid , welke volgens

4en Heer Brugnatelli, des nootls den naam



an een comhustible oxigène zou Icunnen dragewr

(c) , waaromtrent de theorie door een Heer

Tan Mons, thans Hoogleeraar te Z^é-Mp^/z verder

opgehelderd en uitgeweikt is(c/)- Inlusschen,

schoon het nog niet te dezer plaatse behoort om
over de natuur dier witte stof te liandeicn , kan

ik echter nu reeds omtrent dezelve dit opmer-

ken : dat zij haar aanwezen bij den Phosphorus

niet krijgt door de werking der dampkringslucbt

op denzelven, die, zoo als de Heer IJpeij in de

aangehaalde plaats, schrijft: » zoo dikw^Is bet

» fleschje geopend wordt, in betwelk de Pbos-

y> phorus onder water wordt bewaard , dan bin-

» nen komt, en hare zuurstof op den Phosphorus

» doet werken , waar door deze dan die meelach--

» tige oppervlakte bekomen zou:" waartegen ik

waaigenomen heb, dat eenige kleine stukjes Phos-

phoius, die na van bun wit bekleedsel vooraf

beroofd te zijn, onder gekookt en luchtledig wa-
ter in een welgesloten fleschje (e) eenigen tijd,

zon-

(c) Anali di CMmica 1795 Tom. 8 £? 9.

e </ ) Theorie de la combiistion , ou essay sur les comdinahons

thermoxigèncs et oxtgcncs Êfc. par F. G e r a r d , redigi d'après

lei Iefons du citoycn van Mons sur eette matilte^ Bruxelles 1802»

(e) Te weten ik heb een klein fleschje tot aan den

hals met gekookt koud water gevuld, en na de gemelde
stukjes Phosphorus daar in geworpen te hebben , hetzelve

onder eenen recipiënt op de luchtpomp geplaatst; welks

r«cipicut voorzien Vi^as met eea schuivend draad iu eeup«ne

ui?»
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Éonder hetzelve te openen
j
gehouden , echter aaö

hunnen omtrek wit worden , en zigtbaar met di«

ïneelachtige stof wejden aangedaan. Daar en bo-

ven is bet onbetwistbaar, dat de dauipkrings-

lucht, of zoo als de Heei' IJpeij bet stelt, bet

oxigène der dampkringslucbt die witte stof ver-

teert
(ƒ) ; om weike redenen ^ naar mijne ge^

dachten , de oorzaak van dit wit worden [incan"

descentie) van den Pbospboriis , niet gezocht moet

worden, in de zuurstof der dampkringslucbt, dié

nu en dan in de ileschjes intreedt, maar in het

water zelve , waarin de Phosphorus gehouden

wordt.

Deze witte stof nu ^ met welke de rolletjes

Phosphorus doorgaans bekleed zijn , is blijkbaar

ïoodanig eene zelfstandigheid , die tot het in brand

ra-

nitloopende , zoo als bij Proef 65 is gemeld ; aan deze punt

eenwel op het fleschje passend kurkje gestoken, en den

recipiënt op de plaats der luchtpomp zoo gesteld hebbende

dat dit kurkje vlak boven den mond van den hals van het

fleschje zich bevond, heb ik, na dat de lucht tot de meest

snogclijke verijling gebragt was , op deze wijze door het

schuivend draad neer te drukken, het fleschje gesloten;

waarna ik nog, door op het kurkje en den mond van het

fleschje een belegsel zegelwas te leggen, hetzelve volko-

men, voor alle increding van buitenlucht, meen bewaard

te hebben.

(/) Zie ook het opgemerkte in § 6o van Hoofdstuk JL

écr vorige AXdceling.-
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•

tfiketi {g)i an den overigen Phosphorus (^)

VoLstiekt vereischt wordt; want ik heb bijdevo-*

lige proeven meeiwaicn waargenomen , dat aaö

den oveibiijvcnden Pbosplioms , na eene gcblusch-*

te ontvianmiing , dit wit oipkieedsel geheel ver-

teerd was (i
) 5 en zeifs dan , wanneer de Phospho^

rns alleen maar aan eene ignicenüe onderworpen

was geweest, heb ik altijd eene afronding en ge-

mis dier stolFe opgemerkt (X:); terwijl in geval

van eene -in hare uitwerking belette ignicenüe^

dit omkleedsel toch zoo verre weggebrand was,

als de Phosphorus gegloeid had ( / ) : doch dit

niet alleen , maar ik heb tevens bij mijne proevea

gezien , dat die rolletjes , welke het meest mei

U>itt9

Cj-)^ Men bcgrijpe mij wel; ik bedoel niet 200 zeer da

ontvlamming , dat is het eigenlijk \/lammend hranden van

den Phosphorus, als wel de ontsteking , het vuur vatten,

of brandend rocken van denzelven, door mij ignicsntie gz*

noemd; waarvan de ontvlamming niet altijd het gevolg 'm.

(A) Dt o-virige Phosphorus ^ dat gedeelte namelijk het

Velk de waskleurige stof genoemd wordt.

( /) Zie bij Proef i , iu § 15 en alle de met deze over*

eenkomende uitkomsten ; hoewel 'er niet gedurig van do

"Vertering dier wirre stoffe , bij dezelve melding gemaakt

isi voorts onder Proef 22 § 33, onder Proef 44 in 5, onder

Proef 49 in ó, onder Proef 53 iïi 7 , onder Proef 62 ia 6.

(/O Proef 5 S 19; onder Proef 35 in 6, en onder Proef

86 in 4.

-..; (O In Proef 14 zie 6i in Proef 2Ö waarn. 3 en bij nog

f«nige andere proeven.
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iwHte stof bekleed waren , het eerst ontvlaiti-"

d«a (m), en dit zoo wel in 't ijdel {n) als daar

buiten (o) : daar en boven , dat daar , waar dÏQ

«tof geheel scheen te ontbroken , eene zelfont-

vlarnming van den Pliosphoius niet meer moge-

lijk bevonden werd (/>)• In die gevallen echter,

in welke het wit bekleedsei 'er afgesneden was,

en de rolletjes dus mechanimh 'er van beiooid wa-

ren , hchlte de Phosphorus nog aanmerkelijk { (7 )

en ontvlamde zelfs eenmaal ( /" ). Van waar dit

Terschii in uitkomst , zou men kunnen Tragen
j

dewijl de Fhospliorus in dit geval, even zoo niia

met de witte stof bekleed was , als na eene ge-

ledene zelfsontviamming , door Avelke hij van dal

bekleedsei beioofd zijnde, bij eene volgende on-

derweiping aan de veiijling der lucht zelfs ïiieÊ

een zweem van lichtgeving , van {phosphores-

csntie, noch van ignicentie) meer vertoont (*)?

Op deze bedenking moet ik herinneren hetgeen

ik

(«) Zie de proeven in de vorige tweede Afdceling

Hoot'dst. VI. § 48 en 49, en Proef 70 § 55.

(«) Proef 54 S 48.

( o ) Proef 70 en daarbij gevoegde aanmerking in § 53^

(ƒ)) Proef 55—58 in J 48 en inzonderheid Proef 60 et

(i S 49.

(?) Proef 56 S 48.

(>•) Proef 59 § 49.

( j ) In Proef 55 en 57 in J 48 , en ia Proef 60 en 6l
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ilc reods bij de proefneming zelVe (f) opgè-

tncikt l)elj ; dit namelijk , dat de >Vitte stof door

ëéne mechanische bewerking niet zoodanig vaa

den Pliosphorus weg te nemen is, dat er niets

boegenaamd vaii overbbjft om bij eene volgende

beproeving , tot brandstof te dienen ( k ) ; doch

dat, door eene voorafgaande ontvlamming (<^)

in 't luclilledigé namelijk , of door eenige andere

oplossing dier stofTé (r^^) en dus door eene chè^

niische berobving (.r) dezelve geheel erl al, én

waar zij zich ook aan de rolletjes bevindt , weg-r

genomen wordt : inlusschen , hoewel dit de vooir-»

gestelde bedenking beantwoordt j moet ik echter

doen opmerken: dat, bij eene chemische beroo-

Ving dier stofTe , de Plwsphorus tevens een aan-*

z. GEN. IV. D. 2 St. M toer-,

(?) Zie onder Proef 59. § 49.

(k) Men veroorlove mij, dit, duidélijkheïdshalvejzoo.

te noemen; eigenlijk, tot het ontstaan en onderhouden dcï

ignictJitie dienende,

(v) Eene ontvlamming die van zelve geëindigd is, zoo

als die , waar aan de in Proef 55 en 57 , in $ 48 en Proef

60. en 61. § 49. gebruikte Pliosphorus vooraf onderwor»,

|)cn was geweest»

(-w) Bij voorbeeld dooreene langzaiiie vertering, zott

»ls in i'roef 73 § 57.

(jf) In de daad is deze bewerking cTitm'nch, ik zal de«

xelve dan ook aldus blijven noemen , ter onderscheiding

van de eerste, d« ftiiclMnhihi namelijk, ea tevens duidc»

Jykheidihalve,



tnerkelijlc yeilies van Yerboigcne, en eigendom-

tnelijke warnitcstof ondergaat (y).

Het is dan door eene cliemische berooving van

het wit omkleedsel van den Plios|)horus , waar

mede altijd een groot verlies van eigendomme-

lijke warmtcstof gepaard gaat , dat hij bij eene

tweede onderwerping aan de zelfbntvlamming in

'tijdel, niet tot dien graqd van hitte komen kan,

. welke tot zijne aansteking en vervolgens tot zij-

ïi« ontvlamming noodig is (z). Dit zij dan de

slotsom op al het boven beredeneerde ; in geval de

"witte stof chemisch van den Phosphorus geschei-

den , of, hoe ook
,
geheel niet bij denzelven aan-

wezig is, kan hij inliet luchtledige (a), zoo min

van

(j') Zou men aan dit gemis van warmtestof ook niet

moeten toeschrijven het gebrek a^n phosphorescentie , vvells

bij den na deze ontvlamming overblijvcnden Phosphorus

«Itijd plaats heeft ? Dan ik meen dat hier voor nog eene

c*ndere reden is. Zie beneden Aanmerking p.

(2) Men bcgrijpe mïj wel; ik bedoel hier mede, dat

het gemis aan warmtcstof, het welk de Phosphorus onder-

gaan heeft, in geval van eene chemische barooving van zija

. omkleedsel, eene bijkomende omstandigheid is, welke,

'gepaard met de niet aanwezigheid van de witte stof, hst

onmogelijk maakt, dat de Phosphorus in 't ijdel van zelvea

ontvlamt, om dat hij dan de tot zijne ontvlamming ver-

. cischte tcgipera.tujif niet bekomen kan, het geen in Proef

56, 58 en 59 het geval niet wat, waar dj Phosphorus zij-

ne eigendomnielijke warmtestof en tevens nog iets vau

ijjne witte stof behouden had.

(fl) Bij eenen vrijen toevloed van dampkringslucht of

van andere liichfen; die oxigine gebonden liouden, verati-

jl^.xt de omstandigheid, ziehier beneden ondgr II. iuB.IIX.
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Van zelven (h) als door aatigcbragte warmte (c)

ontvlammen (d), bij gevolg dan ook moet de

Phospliorus, die tot het welgelukken dezer proe-

ven gebruikt zal worden , van meergemelde wit-

te stof voorzien zijn , en naar mate dq rolletjes

meer of min daarmede bekleed zijn
,
gelukt de

proefneming (e).

Zoo bel) ik dan aangetoond in weHc eene ge-

steldheid de Phosphorus eerst en vooral zich be-

vinden moet, zal hij het phoenoraen der zelfont-

vlamming opleveren,

M 2 § yU,

(^) Proef 55 en 57 in § 48 en Proef 60 in § 49.

(c) Proef 61 § 49,

C^O Ten einde men zich niet verbeelde, dat de ge«

Iheldc witte stof door eene zoodanige cïiemische berooving,
onder het waskleurige gedeelte van den Phosphorus ge-

smolten en daarmede als 't ware geamalgameerd worde,
waardoor dan die stoffe, schoon voor her oog niet meer
Zigtbaar, echter nog bij den Phosphorus zich blyft ophou.
den, en dus dat de reden van het niet ontvlammen, niet

zoo zeer gelegen zoude zijn in een gemis dier witte stof,

zoo als ik dit beweer , maar aan eene nog onbekende oor-

zaak zou moeten toegeschreven worden; moet ik aanmer-»
ken dat zoodanig iets tegen onze duidelijke waarnemingen
bij Proef 54, 56 en 58 in § 48. en ook bij Proef 70. § 55.
ïoude inloopen , bij welke proeven het voordeel van üec
aanwezen dier witte stof allerovertuigendst gebleken is. '

En zoo men het niet ontvlammen van den Phosphorus ia

'

die gevallen eukcl aan gemis van warmtestof zou willen

toeschrijven, dan verzoek ik daarentegen in aanmerking
te nemen, hei geen ik reeds in aanmerking z hier boven
voorgedragen heb.

(«) Zie de hier aangehaalde proeven, inzondérheii
proef 54. waarbij ook Prosf 79.



-i^ 180 )-a

§ yi. B. De Phosphorus moet eenen tof

'iijne zelfontvlamming pereischt wordendert

%t>armtegraad hunnen aannemen , dit stel ik

als een tweede vereisciite.

Het blijkt uit mijne proefnemingen dat er

geene zelfontvlamming van den Phosphorus in 't

luchtledige tot stand kan komen, wanneer Lij

fcedekt, omringd of in aanraking gesteld is met

zulke ligcliamen, wier aard hel zij de warmtestof

gereedelijk te geleiden (ƒ ). Welke die ligcha-

men of zelfslandigheden zijn, is reeds bekend,

en zal in 't vervolg nog herinnerd worden ; doch

bier moeten wij het gevolg van dit warmtestof lei-

dend vermogen in overweging nemen, hierin be-

staande : . dat de Phosphorus met zoodanige zelf-

standlgheden in aanraking zijnde, niet tot eenen

voor zijne zelfontvlamming in het ijdel genoeg-

zaam voldoenden graad van warmte gebragt kan

worden.

Welke nu deze graad van liitte zij ga ik thans

nasporen.

Wij weten w^elk eene temperatuur de Phos-

pliorus tot zijne ontvlamming gewoonlijk noodig

lieett (^ ) j en een onzer beroemde natumkuti-

di-.

. (/) Zie ook aasmerking v Hoofdst. VI. S 46. der vo-

rige Aideeiing.

. (g-) Zie de opmerking in § 64. onder Hooldst» X. dcc

TOtige At'deeliug.
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dj^en , êe Heer van Marum namplijk , is>aTï

cedachten , zoo als ik reeds in de vorige Afdee!>.

iing bij Hoofdstuk VI [.heb doen opmerken {k}",

dat de Phosphorus tot zijne onlviannning in vpr>^

ijlde lucht denzeltdcn graad van warmte behoeft,

als in dampki-ingslucht , hetwelk zijn Ed. dom-

eene proef, van welke ik daar ter plaatse mel-

ding gemaakt heb, eenigzins meent bevestigd te

zien. Doch een ander even zeer ac'Uenswaardig

geleerde ," de Heer van Bem melen, schrijft

daar en tegen in zijnen brief (i) aan den Heer

van Marum : >5 Mijne bevindingen hebben mij

» anders doen oordeelen over de grootheid desr

\) temperatuur, die de Phosphorus noodig heeft

» om in 't bichtledige te branden. Hei is in H

» geheel niet te de.nhen , zegt UEd. ( de Heer

3) van Marum in de Verhandelingen van

> Teijlers tweede genootschap Stuk A,) dat

» de Püo&phorus in verijlde lucht , bij eenen

» minderen graad van warmte dan in dampt-

y> kringslucht ontvlammen zal.—' Ik geloof

D9 het tegendeel. Hoe meer toch de Phospho-

» rus van de drukking des dampkrings onthevea

» zijnde, in eenen vluggeren staat komt, zoo als

M 3 .; » ik

(Sj Zie zijn Ed. meermalen aangehaalde Verhandeling

7>nder anderen te vinden in Kaste leijns Chemische en Phy
sische Ocfmhigcn, Deel UI. en aldaar bl. 257 en 258.

(i) Het .bovengemelde Onderzaeh omtrent kei ow/y&aM

4!Knyai\ den Phosphorus enz. bl. 9 en 10^
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i^'ik meen aangetoond te liehüen , en hoe ijler

)) de lucht zelve wordt , hoe meer zij beide vafc-

y> baar zijn , om zich met eikanderen , of liever

y> de Phosphorus met het oxigène te vereenigen

,

7> en het caloviqne daaruit los te maken. Dit

yy zien wij overtuigend in onze proernemingen.j

y> want, naar mate de verijHng der lucht toeneemt,

y> vermeerdert het licht ook gedurig , en dus

y) wordt de verbinding tusschen het oxigène en

5> den Phosphorus ook gedurig grootcr. Dal dit

j> nu bij andere brandbare ligcharaen geen plaats

}) heeft, is zeer natuurlijk, om dat deze zulk

3) eene groote verwantschap tot het oxigène niet

)) hebben , dan de Phosphorus , en deze laatste

7) alle andere verre overtreft in de groote hoc-

3) veelheid van het calorique, die dezelve uit het

j> oxigène los maakt. Daar en boven is het uit

3) uwe proefiiemingen zelve , mijn Heer ! dunki

7) mij, duidelijk dat de Phosphorus in 't ijdel niet

» eene zoo groote temperatuur ter ontvlamming

» noodig heeft, dan inde dampkringslucht; daar

» UEd. zelf bevonden hebt> dat de kwik in de

y) thermometer (Fha ren heit) in 't eerste geval

y> van 52 tot 67, en in 't andere van 46 tot 76

» graden rees, op 't oogcnblik dat de ontvlam-

3> ming eenen aanvang nam. De dikte van het

3) glas kan zeker wel oorzaak zijn , dat de tera-

» peratuur lager aangewezen werJ, dan behoor-

j» tie, doch of dit verschil ten allerrainsten 3S



» graden (h) zon kunnen bedragen , vooral T>^

> de sterke hitte der ontvlamming , twijfel ik

j) zeer." En ik zou lüer nog bij kimnen voe*

gen : kookt heet water in het loogenaamde lucht-

ledige niet bij eenen veel lager graad van warm-

te (/), dan wanneer het de drukking van den

dampkring ondervindt? Deze- drukking van den

dampkring bij den Phosphorus nu weggenomen

zijnde , waarom zou dezelve tlan ook niet, vol-

gens hel "gevoelen van den Heer van Bem me-
len , onder eenen veel lager graad van warmte , .

dan aan de lucht blootgesteld , ontvlammen. I)ocl|

hoe schijnbaar dit een en ander misschien voor

mag komen en hoe gaarne ik mij ook met dit

gevoelen zou willen vereenigen ( /?» ) J
vind ik

M 4 ech-

(Jt) De Heer van Ma rum liad namelijk gesteld dat

de Phosphorus in dampkringElifcht niet ontvlamt voor dat

men aan dcnzclvcn ecne waiinte van omtrent ii2 ffr. F.

heeft 'medegedeeld; en dus hier 112— 76':^ 36.

(/) Het water kookt iu 't zoogenaamde ijdel derluclrt»

|)omp volgens waarnemingen van sommige PTi^sici op 70 gr.

op den thermometer van Fahrenhcit; volgens anderen, kan

in een volmaakter luchtledige nog op eene geringere tein*

peratuur gerekend worden : ten voorbeelde hiervan denke

jnen aan de Franklinsche bollen , in welke het water door

«ene enkele aanraking met de hand begint te kuoken. •. .,

(?k) Immers, wanneer dit gevoelem doorging, zou het

•ns van vele zwarigheden ontheffen , tot wier oplossiaj

•ik ns niet , dan door veel onderzoek en overweging geko»

men ben; want stel, om hiervan slechts één voorbeeld te

feveo, meu vraagde : hoe kan de JPhusphoius uit zich zel-

ve»
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échter in mijne waarnemingen liioromtrcnt , str.jkif

ie melden
,
geene voldoende reden om hetzelve

zoo gereedelijk te omhelzen. Want in de eerst»

plaats, dat de zoo evengemelde proefneming van

den Heer van Marum , met het rijzen der

fewikinden thermometer lot 5f en 76^, de ma-

iling van den Heer van Bern mei en zou beves-

tigen , kan ik niet inzien , noch toestemmen ; ora

redenen die ik te voren [n) reeds op het onze-

kere dier uitkomst aangevoerd heb ; maar ook

bet verschil zelve, in de beide hier voorgestelde

gevallen , een verscliil van ig graden , bewijst

genoegzaam hoe weinig rekening men op deze

uitkomsten ma^en kan. Het bevreemdt mij der-

lialve dat de Keer van Bemmelen dit vooreer*

duidelijk bewijs aanneemt tot staving van zijne

Viironderstelling , dat de Phosphotnis in ^t ijdel

niet

ven eene ^500 hooge temperatuur aanncmeu ? of, met ande-

re woorden, hoe kan hij in 't ijdel, uit zichzciven zoo heet

"Worden, dat hij ontvlamt? zouden wij met het antwoord:

^ hij ontvlamde in 't luchtledige op eencn veel lagere»

„ graad Van warmte, dan in de dampkringslucht," al heel

Wat zwarigheden kunnen ontwijkes. Doch het is niet ge-

noeg den knoop zoo maar door te hakken, althans ik vet*-

mag dat niet; te meer niet, om dat ik gezegd heb, geenft

veronderstellingen, die niet op goede gronden steunen, aafl,

te zullen nemen ; daaronx dan ook heb ik noodig geoor-

deeld, dit gevoelen vanden Heer vanBemmelen,e«
het tegengestelde van den Heer van Marum aan eea

uaauwkeurig onderzoek te onderwerpen.

(x) In het begin vao Hoofdst. VIP. der vorige A>
peeling § 52.
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jiiiet eene !roo hooge temperatuur ter ontolam-^

ming noodig heeft , als in de dainplcrings-

hteht. Docti ten anderen , zijn Ed. zegt het alzoo

bevonden te hebben ( o ) ; maar waarop is di«

bevinding gegrond ? Ik vinil daar voor niets ,

noch in de aangehaalde periode , noch in den ga-

heelen brief, dan nienwe veronderstelFingen : zoo

Wordt op bladz. 18. tot bevtijs bijgebragt: » dat

» de vermindering van de drukking des damp-

3» krings, ( dat is Ai \'erijhng der hicht), in de-

n ze proefnemingen bij den Phosphonis betzeifde

)) te weeg brengt, als anders eene vermeerde-

3) ring van warmte doet bij de gewone drukking

» des dampkrings ; te weten : vermindering ia

» de zamenstelling der deel n van den Phospho*

3» rus, en verbinding vRn denzelven met de stoff

o» fen, waarmede hij gedekt wordt (/?), welkq

3ö verbinding diensvolgens plaats zou hebben bi|

30 de gewone temperatuur , en waaruit een lig--

7) chaam zou voortkomen , hetwelk eene veel groo-

» teren trap van brandbaarheid bezat , dan de

-» Phosphorus zelve ; en die ook bij eene veel

-» mindere temperatuur zou branden , dan deze.*'

M5 E.a

(0) Zie hier boverii,

(^p) Om dit te verstaan moet men weten, dat de Heer

VanBemmelen de oorzaak van de zelfoiuvlamming vaa
'

'den Pho.splioi'us ste!t \n -eene verbinding van denzelven met
sommige zclf^tandijiiiederi : Ca's harst, zwavel, uagelolte

inz.) w;ike op den PhospJiorus geleg^ wordea.
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En dit komt ZE, zelfs waarschijnlijker roor dan,

7> dat het caloiique, hetwelk onder die verbin-»

)) ding zou vrijgemaakt worden , de ontvlam-»

t> ming te weeg brengt".

Doch vergis ik njij niet geheel en al , dan meen

ik uit de uitkomsten mijner proeven te mogen

beweren , dat de veronderstelling van zoodanig

eene verbinding tusschen den Phospljoj us en de

ligchanien met welke hij gedekt wordt , eene mis-

vatting is ((/). Dat voorts de iferijling der lucht

tene vemibidering in de zamenhangende deer;

len van den Phosphorus zou veroorzaken ( r )

;

en , dat deze , daar door hel voordeel zou heb-

ben van hij eenen lageren warmtegraad , dan

onder de drukking van den dampkring te ont-

i.'lanimcn , moge , zoo als ik reeds te voren op-

gemerkt heb, zeer aannemelijk schijnen , doch

door eene vergelijkende beschouwing van onac

g4ste en 65'',^'= proelheming en ^ 52 , word ik

•wederhouden om dit gevoelen aan te nemen;

immers men zal niet beweren willen, dat in het

«crste («) dezer beide gevallen, waar de Phos-

phorus toch aau deze drukking vau den dampe

kring

(^^ Zie dit nader betoo2d in het ÏIc Hoofdstuk dezer

Afdeeling.

(r) Wat de verijling der lucht in dezen eigenlijk \y^

den Phosphorus te weeg brengt , zal ik in het volgeai

JHoofdstuk aanwijzen.

(O In Proef 64, 7
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krlnjy on(ï(TWOi pen was, zijne ontvlamming l>g

eenen minderen giaad van warmte , als gewoonlijk

(/^ pl;<ats greep. En nu, mogen wij liet niet

voor hoogst waarschijnlijk hoiulen : dat de Plios-

phorus in beide de proefnemingen, toen de luchls-

Terijling gestaakt werd, tot dezelfde temperatuur

gebragt was ? echter werd aan het rolletje in

Proef 64. door aanraking met het koper , even

min eene meerdere hoeveelheid warmtestof toe-

.
gedeeld , als aan dat van Proef 65

',
en toch ont-

vlamde het eerste , zoo wel als het laatste , op

het oogenblik dier aanraking (;<) ; welke uit-

k.orast zeker geen plaats zou gehad hebben , in-

dien er aan de pmit, waar de ontvlarumingen iu

die beiden ontstonden , een verschil van 36 gra-

den in temperatuur (^i>^ geweest waren. En oal-

vlamt soms dePhosphorus niet van zeiven , blnot-

(r) Het -welk door den Heer van Ma rum op 112 gr.

T. (of 35 gr. R.) gesteld wordt; door anderen op 130 óf

140 gr. F., zie onze opmerking in Hoofdst. X. § 64. Ik ge-

loof echter dat dit laatste veel te hoog gesteld is, zoo als

het mij bij eenige proefnemingpn naderhand genomen, toe-

geschenen heeft.

(£<) De reden dezer ontvlamming, wordt in 't vol»

jend Hoofdstuk verklaard.

(•V) Ik noem hier een verschil van ^6 gradert met toe-

passing op het voren aangehaalde van den Heer van Bem-
melen; doch in eenen tegenovergestclden zin, want' het

Icomi mij voor, dat eigenlijk hier in 't geheel geen verschil

^n temperatuur plaats gehad kan hebben, blijkens het geen

ik bier boven aantoon.
.

•



gesteld zijnde aan de dampkrinf5sluc]it("«'), waar-»

omtrent toch iiieinand beworrn zal , dat dit h^

eene mindere hooge temperatutirgesoliiedt, dan in

elk ander geval , bij 't welk hij door aangebragt€

warmte ontstoken wordt? Ik meen duseenenge-

noegzamen grond te hebben , om tot het gevoe-

len van den Heer van Ma rum ^^) te moeten

besluiten; namelijk: dat de graad van warmte

op welke de Phosphorus ontvlamt , in '^ ijdal

niet minder is , dan in de danipkringslucht.

Ja maar, zegt men, » er wordt eene grootehoe-

)) veelheid calorique gwluiende de luchtsverLjhng

» los

(w) In Proef 70 5 55,

(x) Men bcsdiouwe het geen ik hier, en in al het

voorgaande , en nog vol8;ende , omtrent de proefnemingen

van den Heer van M a r u m en den Heci; v a u B e m m q-

len, als ook omtrent hunne gevolgtrekkingen, geschreven

heb, niet, alsof ik een twistgeding tnsschen die beide ge-

leerden voeren wilde : ik reken mij^verje beneden Ijiinöe kun-

de en ervaringen , enbetuigc voor beider kundigheden een^n

waren eerbieil te hebben: zelfs kan ik niet ontveinzen,

'fiat zij juist die genen zijn, die mij in hunne meergemelde

geschriften voorgelicht, en vek bouwstoffen tot deze Vei;-

handeling aan de hand gegeven hebben, en buiten welke

jk geene andere geschriften, die regtftreeks tot dit ondef-

IV'crp betrekking hadden, gelezen heb. Hunne proeven en

redeneringen zijn wereldkundig, het ware mij dus geoor-

loofd dezelven aan mijne beschouwingen te onderwerpeni

«n ten einde niets van eenen anderen als het mijne op t,e,'

geven, rekende ik niij verpligt , zoo wel hunne namen e,u

waarnemingen , als mijne daarmede overeenstemmende of

afwijkende gcdachteo e» feevindingea , getrouwelijk ope»

te leggen.
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» lös gemaakt en afgescheiden.'* Doch hierojT

zou men kunnen vragen: werpt dit calorique, uit

de verijlde lucht los gezet (y), zidi niet op de

ligchamen geplaatst inden recipiënt, wat schaadt

het dan den Phosphorus om die hoogere tempera-

tuur aan te nemen. Genoeg dus, ik herhaal het,

dezelfde warmtegraad, op welken de Phosphorus ,

blootgesteld aan den dampkring , ontvlamt , heeft

hi^ ook ia 't ijdel tot zijne zelfontvlaraming noo-

dig. En hoe hij in staat gesteld wordt om uit

sick zelven (zoo als men het gemeenlijk noemt)

aan die punt, waar hij ontvlammen zal , die tem-

peratuur te erlangen , bij welke hij , na eerst te

smelten (z), aangestoken wordt (a) en dan ont-

vlamt

(y) Dit stelt de Heer van Bem melen zelf. Doch

Ik denk hier anders over, ©n geloove , dat 'er calorique

uit den Phosphorus zelven uitgaat, tijdens de tweede pc-

liode der Uichtsverijling ; maar niet in die mate dat de

Phosphorus daar door belet zoude worden om den iiadca

graad F. van warmte aan te nemen; want zvilks zou strij-

den tegen het geen ik in mijne proeven bevonden heb , en

wel bijzonder tegen Proef 64. lutusschea in hoe verre het

eulorique^ hel welk uit de verijlde lucht by deze proevea

wordt losgezet, in aanmerking komt, zal ik nader aanwy-

zen in het volgend Hoofdstuk.

(2;) Dat de Phosphorus eerst eene smelting ondergaat,

heb ik dikwijls genoeg bij mijne proeven waargenomen eö

ook gemeld. Om in dien staat van smeking te komen,

moet de Phosphorus aan die punt eene temperatuur vaa

jo graden R. hebben, zie 564.

(«) Dit heeft plaats op 32 gradeu R., 2ie in dezelfde %.
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\Tamf (b) 2al ik nu vervoJgens in dit, en in 't

bijzonJer in 't volgend Hooldstuk behandelen.

Zoo heb ik dan aangetoond , wat 'er bij den

Phosphorus vereischt wordt , en in welke om-
standigheden hij , voor zoo veel het hcmzelven

aangaat, zich bevinden moet, zal zijne ontvlam-

ming in 't luchtledige gelukken : deze beschou-

"Wlngen leveren, zoo ik mi] niet misleide , reeds

veel zakelijks , om ons tot de ware oorzaak van

dit verschijnsel te leiden.

$ 75. Ik ga dan nu over tot het tweede hoofd-

punt
( $ 72 ) , de omstandigheden , namelijk ,

cuder welke de Phosphorus zich bevinden moet,

met betrekking tot de Ugchanien of stoffen bui^

ten denzelven , zal hij in staat gebragt worden

om dit verwonderingswaardig en prachtig phoeno-

men te geven.

Wij kunnen den Phosphorus niet aan het zoo-

genaamde luchtledige onderwerpen , zonder het

geen van zelve spreekt, denzelven door een of

ander ligchaam op te houden ; maar ook , wij

Lrengen bij onze proefnemingen , de verijling der

lucht niet zoo verre , dat wij een volmaakt

j/VZé*/ bekomen ; trouwens wij zijn daartoe ook

niet

(J) De graad der ontvlamming van den Phosphorus,

atel ik met den Hclt van Ma rum als het naastbijkomen.

de, op iia graden F, oï 3j graden R.., zie laatstvuorgaande

aimnerkiijs t.
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niet in staat. De Pbosphorns blijft dus nog altij<[

met eene zekcie vloeistofTe omgeven. Het is dan

naar mate van de hoedanigheid dier ligchai*

men, op welke de Phosphorus in het zooge-

naamde ijdel geplaatst wordt , en ook naar
mate de lucht die denzelven omringt

, gesteld

is, dat hij zich meer of min in staat bevinden zal,

om die temperatuur aan te nemen , welke tot

zijne zelfóntvlamming vereisclit wordt: bijgevolg

zal ik nu ter dezer plaatse de aanleidende oorr»

zaak van het al of nietgelukken dezer ontvlam-»

niing moeten opsporen , en dit leidt mij tot eene

tweederlei beschouwing : voor eerst met betrek-

king tot de ligchamen oj zelfstandigheden op
welke de Phosphorus geplaatst wordt , ea
ten tweeden, tot de vloeistoffe die denzelver^

omringt.

5 76. A. Ten aanzien der zelfstandigheden
,

met welke de Phosphorus in het zoogenaamd ijdel

der luchtpomp behandeld moet worden, komen
eenige bijzonderheden voor , die ik hoofdzakelijk

tot deze tweeklassen brengen kan- als vooreerst,

de meerdere of mindere bedekking met di«

zelfstandigheden, en ten tweeden derzelver hoe*

üanigheden betreffende.

. «. Omtrent het eerste, namelijk, (ie meerdere of
mindere bedekking yan den Phosphorus , tot

liet
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liet welgelutlcen van deszolfs ontvlamttiln» 'm h

ijdel , moet ik dan opmerken : dat , toen deze

proeven het eerst, wercldknndig Werden, men,

in navolging van dcrzelver ontdekker (c), van

ïneening was , dat het een volstrekt vereischtè

ware, denzelven met zelfstandigheden te bedck^

hen. De Heer van Bern melen is de eerste,

voor zoo ver ik weet , die duidehjk genoeg aan-

getoond heeft {d), dat zoodanig een bedekkefi

van den Phosphoms niet geheel noodzakehjk

is

(^c') De Heer van Marum namelijk, die zich fiiet

omtrent aldus laat hooren : „ De reden der ontvlamming

„ van den Phosphorus in verijlde lucht, laat zich, wan-

„ neer dezelve met katoen omwcnden is, zeer duidelijk vcr-

^ staan ; wolle en katoene stofFert zijn immers van dieh

„ welbekenden aard, dar zij de verspreiding van het cala-

^ rique verhinderen. Het ealorique het geen 'er dus rondom

„ den Phosphorus in de verijlde lucht (uit het oxigène na-

f,
mclijk) wordt lösgczet, wordt dxis door het katoen , het

^ geen deszelfs versjsreiding belemmert, opgehouden; ea

I, dit ealorique, zich dus aan de oppervlakte van den Phos-

^ phorus verzamelende , geeft 'er eindelijk dien trap van

^ warmte aan, die tot deszelfs a.instekiug vereischt wordt;

I,
wanneer een stukje Phosphcrus niet met katoen of ieti

M dergelijks omwonden is , ontvlamt het niet in de verijlde

„ lucht; om dat het ealorique, het geen nabij den Phcs-

pliorus losraakt , zich dan, wauneer het düOJ geen ka-

^ toen of iets dergelijks wordt opgehouden, zich zoo 6po&.

„ dig verspreidt, dat 'er de Phosphorus uiet dien graad

„ van warmte door aianneemt, die tot deszelfs aanstekinj

, vereischt wordt." Zie de mecrgjfnelde Verhandeling j 7.

((/ Jl Zie hec meergemeld Onderzasi bL S in 9.
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is (* ) ; en de uitkomsten mijner genomene , ê^

in de vorige Aldeeliug vermelde Proeyeu
(ƒ) be*

vestigen dit laatste gevoelen.

Het moge dan in 't algemeen als onbetwist'-

baar gelden, dat eene geheele bedetking vandea

Phosphorus niet volstrekt noodzakelijk is tot

zi^ne zelfontvlamming in 't ijdel 5 nogtans is het

even zeker, dat van eene meerdere of mindere

bedekking van denzelven^ het weigelukken zij-

ner zelfontvlamming niet weinig afhangt. Ver-

gelijkt men de proeven met eikanderen , die ik

regtstreeks op de meerdere of mindere bedekking

van den Phosphorus genomen heb (^) , dan ziet

z. GEN. IV D. 2st. N men

,

(e) De Heer van Bemmelen antwoordt op dit Zoo
cvengemelde van den Heer van Marum, naar mijn in-

zien, te regt: „Zoo de bedekking vandenEhosphorus met

^ katoen, de verspreiding van het ealorjque al verhinderde,

^ dan zou evenwel nog (ingevolge het feen dea Heer van
„ Marum omtrent den oorsprong van dit calorique stelt) ,

„ de ontvlammingonmogelijkzijn; want de verspreiding vaa

„ het calorique kan niet belet worden zouder te gelijk dca

„ toegang van het «xigène tot den Phosphorus af te sluiten ,

tf en dus kan er geen calorique worden losgemaakt. Immers,

t, xoohet katoen de vervlieging vzn 't calorique zalverhinde-

^ ren, moet de Phosphorus zoo digt door hetzelve omwon-
„ den worden, dat het calorique geen vrijen doorgang in de

„ tusschenruimtens vinden kan ; doch dan wordt ook , vaa

t, den anderen kant, het oxigène belet door die zelfde tus-

M schenruimtens tot den Phosphorus door te dringen.

(ƒ) Inzonderheid Proef 22— 26. J 33 ea 34, als ook
Proef 49. § 45. en andere proeven.

(f) Da prQeven in Hoofdstuk II. der vorige Afdeeling^

tM van deze in 't bijzonder Proef 19— as, S 30—33.
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toeh,»(3at het door den stand der kwik iü de

peilbuis op het oogenbfik der ontvlamming ge-

Doegzaam bewezen is^ dat, hoc meer de Plios*"

phorus over zijn geheel met isolerende ligclia-

men bedekt wordt , zoo veel te eerder de zelf-

ontvlamniing gelukken zal : en 'in het algemeen

kunnen wij als bewezen aannemen , dat de ont-

vlamming altijd met veel meer moeite en trager

verkregen wordt in die gevallen , bij welke de

Phosphorus op de isolerende zelfstandigheden

slechts gelegd , dan wanneer hij door dezelve

omgeven of omwonden werd ( // i ). Zelfs zijn

er onder mijne pioeven voorheelden , bij welke

de rolletjes Phosphorus > in geval eener mindere

bedekking, alleen maar tot eene ignicentie, ea

niet tot eene ontvlamming komen konden (X-);

schoon misschien hier voor eene bijkomende

reden geweest zij, wegens welke ik mijne ge-

dachten in 't vervolg zal mededeelen. En (ten

einde weder op onze tegenwoordige overweging

lerug te komen) welk een verschil in het uit-

"iverksel eener spoediger ontvlamming bij eene

ge^

(A) Vergelyk Proef 23 met Proef 3, Proef 24 met Proef

5, Proef 25 met Proef 9, Pioef 26 met 14, en in 't bijzon»

der Proef 2a met 19—21, voorts Proef 36 met 37 en andere.

(/) Hiervan is uitgezonderd Proef 34 tegen Proef 11,

doch in de eerstgeuielde was de zelfstandigheid minder

warmtesiof geleidend, waaraan ik deze afwijking meen te

Koeten toeschryv.n.

C A) Proef ia, 35 ea 36, in vergelijking met Proef 37.
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j^eheele hedehking van den Phosphorns , iti tegert*

istelling van eene slechts weinige punten vctjt

denzelmn aanrakende umwinding levert Piocf

19. niet, in tegenoverstelling van Proef ig ! Ik

lioude het derhalve voor bewezen , dat , ter be-i-

spoediging van het verschijnsel der zclfontvlam-

ming van den Phosphorus in het luchtledige, eene

geheele bedekking der rolletjes vereischt wordt j

doch niet- uit hoofde, dat hierdoor de versprei-^^

ding van het calorique^ uit de verijlde lucht nabij

deu Phosphorus los rakende, 4oude belet wor-

den, zoo als de Heer van Mar urn stelt (/);

maar om reden op welke ik reeds het oog had

in aanmerk, x onder § 60 en in de daarbij voor-

komende opmerking (w) ; doch waar over ik

mij nader in het tweede Hoofdstuk dezer Afdee-

lirig verklaren zal. Dit dan zoo zijnde , dat eene

geheele bedekking de zelfontvlamming van den

Phosphorus bespoedigt ^ is het echter aan dea

anderen kant, niet minder waar, dat slechts ee/zé

vrijstelling van denzelven voldoende is, om dit

phoenomen te doen ontstaan ( « o ) : en welke

N 2 d«

(/) Zie de meergemelde yerhandeUng § f . bij Kaste?

1 e ij n l. c. bl. 256.

(»ï) In Hoofdstuk X. der vorige Afdeeling.

(«) Proef 22— 26. S 3J en 34, voorts Proef 34. $ 37 ea

voornamelijk Proef 49. in § 45, benevens alle de op die

wijze ingcrigte Proeven.

Co) In alle die gevallsQ, iqwe^ke de ontvlamming vap

dea
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de zelfstandigheden tot dat einde dienende zijn,

yillen wij nu vernemen,

5 77. è. Wat dan ten tweede , deze zelfstan-

'idigheden zelve betreft , met welke de Phosphorus

tot het welgelukken zijner ontvlamming in 'tijdel

behandeld moet worden , deze moeten van eenen

isolerenden aard zijn
( /? ) ; zoo dat de Phospho-

rus op die ligchamen gelegd , ofer mede omringd

zijnde, afgezonderd wordt van zoodanigen die de

warmtestof afleiden , aan welks behoud en te za-

inenvloeijing zijne zelfoiitvlamming toegekend

moet worden (^q\ Deze doen derhalve bij dea

Phosphorus hetzelfde , als d<3 niet geleidende

( electriehe ) zelfstandigheden bij geè'leetriseerde

bgohamen. Doch schoon de hier bedoelde, daar-

in (dat zij den Phosphorus afzonderen ) ketzeifde

verrigten als de voor de elektrieke stof isoleren-

de ligchamen j zijn zij echter niet in allen deele

Van dezelfde sooi t als deze laatsten , het welk mij

duidelijk genoeg bij de proeven daarop regtstreeks

genomen (^}, gebleken is. Deze nu den Phos-

pho-

óen Phosphorui , bij cene meerdere- bedekking met isolerende

zelfstandigheden , gelukte , is het mij ook mogelijk geweest,

deze, tenminste de i^nicentist by eene mindere bedekking

tot stand te brengen.

(ƒ>) Zie Hoofdstuk IV. der voorgaande Afdeeling.

(^) Dat de warmtestof dit waarlijk doet, zal in het

volgsnd Hoofdstuk nader aangetoond worden.

(f) Ib de vorige Afdeeling Hoofdstuk V. Proef 46—48.
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phoms isolerende zelfstandigheden zijn zooda*

nige , die de warmtestof niet gereedelljk gelei"

den. Echter komen ons in dit geval , als isolerend*

ligchamen , niet alleen wollen en katoenen stoffen

oor, zoo als de Heer van Mar um («) van

meening scheen te zijn , en het geen op zich zelf

wel onbetwistbaar is (i); maar ook zijn hier

toe te brengen linnen stoffen ( m ) , sommige /7a-

pier- (t/) en haarsoorten (w'), houtskool {x) ,

zaagsel van hout (y), harst (z), en volgens

anderen ook zwavel (ab); hoewel daarmede de

ontvlamming van den Phosphorus mij niet gelukt

is (c). Vervolgens behoort onder de isolerende

ligchamen ook nog het droog duinzand gerekend

te worden (c?), en waarsch^nlijk nog een groot

N 3 aan-

(i ) In zijne meermalen aangehaalde Verband. $4 en ^,

(f) Proef 1 , 2,6, 7, 19—aa, 24 en andere,

(«) Proef 3, 8, 2J 6849.

( V) Proef 9 en 25.

(»') Proef 4 en 5.

C:c) Proef 11 en 34»

<3') Proef 12.

<x) Proef 35— 38.

(«) Volgens den Heer van Bern melen: zie deszelf»

meergemeld OnJerzock hl. 9.

(i) Over de mogelijkheid der ontvlamming van dea

phosphorus met zwavel gedekt, heb ik reeds in aanmer-

king / onder $ 39. mijrie gedachten gezegd ; en het geen ilc

daar nog bij te voegen heb, zal in 't vervolg voorkomen,

(c) Proef 13 , 33 en 39.

(.(i) Proef 14 en 26,



aaiital andere zelfstandig'ieden
(
ef) , te veel om op

die allen onderscheidene proeven te nemen ; maar

Waaromtrent men als zeker kan stellen dat er, in 't

algemeen , alle stoffen toe te betrekken zijn, die de

warmtestofniet dan traag geleiden {^g). Immers

dit bewijzen de welgelukte proeven in de vorig©

Afdeeling genoegzaam; of zijn de daarbij opge^

noemde zellstandigheden niet slechte geleiders.

dezer stof ? terwijl die met welke de ontvlam-

ining of liever de ontsteking van den Phosphorus

(dewijl de ontvlamming een gevolg der ontsteking

is) niet mogelijk bevonden werd, zeergoede ge^

leiders van het caloriqiie zijn (^). Bijzonder pleit

voor deze mijne meening Proef 49 en 5o
(
^ 45 )

»

daar in de eene , zoo wel als in de andere , de

Phosphorus opgehouden weid door dunn|e dra-

den, die slechts weinig pmilen van denzelven aan-

raakten; zijnde inde eerstgemelde proef, bij wel-

ke de ontvlamming plaats gi eep, de gebruikte draad

een slechte geleider van 't calorique ; doch in de

laatstgemelde , bij welke de onmogelijkheid der

out-

(i) Ik ben geïnformeerd dat deze reeds ver over de

honderd bcloopen , met welke beproeviDg deze ontvlam-

ming gelakt is.

(ƒ} Waarbij ik nog in 't bijzonder moet voegen, hout'

én turfasch en Semen Lijcopoclii.

Cf) Menkan, ender andere schrijvers, bij Rlusschen-
ï r o e k Introductia ad Philosephiam Naturalem Tem. II. Cap.

f&, zeer veel belangrijks vinden over de betrekking waariia

de ligchanien tot de warmtestof staan.

(A) i'foef 13—17 en 28—31 , voorts Proef 59 en 71.



nntvlatnmJng bleek , hetzelve ( liet ijzer- of cifer-

diaad ) een zeer goede geleider dier sloffe. Maair

ook is het opnierkehjk , dat zich het tweede licht

bij die rolletjes , die op isolerende ligchamen gei

jslaatst (O » ^^ daaraan opgehangen { Z- ) waren

,

het sterkst vertoonde aan die punten , waar de-i

lelven door de gemelde zcÜstandigheden aange-

raakt werden ; terwijl in andere proeven , bij wel-

ke de Phosphorus in aanraking gesteld was met

niet isolerende stoffen , er aan die aanraakpun-

ten zich geen licht voordeed ( / ) , uit geene an^

dere reden ontstaande, dan om dat in het eerste

geval, de aanrakende ligchamcn minder goede ge-i

leiders der warmtestof waren {ni), want {n) deze

N 4 tracht,

(/) Bevestigd door het geen ik waargenomen heb, bij

de proeven in § 33— 35.

C*) Onder Proef 49. in 3.

- (/) Proef 28— 30 § 35, en Proef 50. versch. i. *

(ffj) Dit lichten van den Phosphorus rn mijne proefuc-

«ïingen, welk licht ik met den naam van het tweede bestem-

peld h?b , is ongetwijfeld zijne vertooning aan Je warmte-

Stof verschuldigd : deze toch ontsteekt, als z5 in cene ge-

noegzame hoeveelheid zich aan zekere punten heeft kunnen

èphoQpen, ter dier plaatse den Phosphorus, waar bij daO

èenige lichtstof vrij wordt. In het volgend Hoofdstuk z&l

ik hier over breed«r handelen. -o

(«) Ik moet hier een stap verder gaan, en aanvoerc»

let geen, schoon klaarblijkelijk genoeg, uit al hei voor-

gaande, echter eerst in het volgend Hoofdstuk nader be-

Wezen en ontwikkeld zal worden ; doch het is noodig dae

Me, er ter dezer plaatse melding van maakte , teu einde dui^
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fracht , indien mogelijk , langs of door die ligclia-

men , zich van den Pliosplioius te verwijderen
j

doch bijdenzelven sterk, als 't ware, tegengehou-

den wordende , althans niet in die mate er doQc

of langs kunnende ontwijken, als noodig zonde

zijn om den Phosphorus voor eetie ontvlamming

te behoeden , is zij , namelijk deze aan die pun-

ten zam.engedrongen warmtestof., de oorzaak dat

zich de Phosphorus daar meer verlicht vertoont,

en voorts ontvlamt ( o ). Maar in het tweede ge-

val , bij 't weik de rolletjes iu aanraking gesteld

Waren met warmtestof- geleidende ligcliamen
,

ton om de nu gemelde reden (/?), de Phos-

phorus aan deze zijne aanraakpunten zich niet

verlicht verfoonen ; want waar de oorzaak weg-

genomen wordt 5 houdt ook het uitwerksel op.

Van daar dan ook dat in een meer vohnaaht

ijdel ^ dan het geen doorgaans bij de vermelde

proefnemingen is aangewend geworden, de Phos-

phorus, geplaatst op een zoodanig geleidend lig-

chaam , niet slechts niet outvlamde , maar zelfs niet

eens

gelijk voor te stellen, wat de reden en oorzaak zij van dit

f/ en niet lichten van den Phosphorus bij de aanraakpunteq

riiar beide onderscheide zelfstandigheden.

(ö) Dit wordt hierna breeder behandeld.

C/>) Namelijk, om dat de warmtestof, die, door dff

Verijling der lucht, in den Phosphorus los geworden was,

isonder tegengehouden te worden dcnzciven omwykcn konj

2.ie nader Hoofdst. Hf
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eens zich yerllclit vertoonde (^). Van daarmede

dat het phospliorische liclit der rolletjes zich nog

eenigzins voordeed aan dcrzelver aauraakpunten

niet zulke ligchamen, die, hoewel geleiders der

warmtestof , echter zulks niet zeer gereedelijk

doen (r) 5 doch dat dit licht zich in 't geheel

niet bij zoodanigen vertoonde , die het vermogen

om deze stoöe te geleiden , in eene grootere mate

bezitten ( « ). En al hadden wij geen ander be-

wijs voor mijne stelling (t), zou alleen dat der

45^'^ Proef voldoende zijn, bij welke, hoewel

de Phospliorus geheel overdekt was met kaars-

katoen , eene stof waar mede de ontvlamwing

anders het gereedst gelukt is («), deze echter

nu niet mogelijk bevonden werd ; om reden dat

het rolletje, voor zoo een groot gedeelte (namehjk

met zijne geheele ondervlakte) in aanraking was

met een de warmtestof zeer goed geleidend lig-

chaam ((^). Ik herhaal het, alleen zou de uit-

komst dezer Proef reeds voldoende bewijzen ,

N 5 dat,

(f) Zie Proef 71. in §55.

(r) Zie onder Proef 27. in § 35,

(i) Bij Proef 28, 29 en 30. Ibid.

(ï) Namelijk, dat in 't algemeen , warmtestof niet

dan traaglijk gtleidende ligchamen, goede isolerende zelfstan-

digheden voor den Phosphorus in dezen zijn.

(k) Dit is blijkbaar uit alle die proeven, bij welke de.

Phosphorus met kaars -katoeu gedekt was, men zie dat,

byzoader in Proef 66.

(y) Ko^er namelijk.
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(Jat, om de zclfontvlarnroing van dcu Plio-plionia

in liet zoogenaamd ijdel der luchtponip te doen

gelukken , men denzcivcn isoleren moet het

zij door de rolletjes te leggen of te zetten op ,

oï te hangen aan, het zij door dezelve te be^

•dekken of te omringen met zoodanige zelf-

standigheden , die slechte geleiders der warin-

testof zijn ; en naar mate dcrzelver warmtelei^

dende kracht geringer is , zal men deze ontvlam'"

ming, de andere omstandigheden gelijk staande,

eerder zien gelukken (t^^.

§ 78. Intusschen zou men hier op , het verhaal

mijner proefnemingen nalezende, welligt dezebe-»

denkingen kunnen maken : ofdan W\ipapier {^x)y

glas {y)-, hout ( z ) , zegelwas C» ) » p«k ( ^ )

,

om uu niet eens melding te maken van de zwa-^

vel ( c ) , ook harst
, ( c? ) met , in , en op wel-

ke sloffen de Phosphorus gedekt of gezet was, en

zijne

Cw) Zie dit volgens den stand der kwik in de peilbuis

bevestigd bij Proef i. tegen Proef a— 9 en anderen.

(;r) Proef 10. § 22.

(y) Proef i3. % 28.

(z) Proef 27, 32 en 72.

(ö) Proef 46.

(*) Proef 47.

(c) In mijne beproevingen met de zwavel is de zelf-

ontvlamming niet gelukt , zie Proef 13 , 33 en 39 ; doch,

men vergelijke 't geen hierover in 't vervolg nog zal vooi-»'

komen.

(</) Proef 38%
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>

ïijne zelfontvlamnnng echter niet gelukte , tiiet

even zulke slechte , indien niet nog mindere ge-

leiders der wariHteslof zijn , als sojiimiige andere

der gebruikte zelfstandigl.cden , met welke die

ontvlamming ten minste de ontsteking en igni^

centie van den Phospfeonis gelukt is , en daar

onder wel bijzonder het zajicl{e)l En met op-

zigt tot het hout, zou gevraagd kunnen worden

:

of houtzaagsel niet zoo een goede geleider der

Tvarmtestof is , als een schijfje of blaadje hout

hoewel echter de Phosphorus met het eerste om-

j-ingd , zijne ontvlamming mogelijk bevonden

•werd (ƒ); doch op hetJaatstgemelde vlak neder

gelegd of regtstandig opgezet, zulks niet mogelijk

was (^)? Voorts met opzigt tot de houtskool,

pn wel in 't bijzonder fijne of gepulveriseerds

houtskool, als zijnde dit het allerminst warrn^

testof geleidende , zou men welligt kunnen aan-

merken : dat , ingevolge van het zoo even beweer-

de , de Phosphorus door deze ^ewo/eere? wordende,

dan ook het eerst van allen had moeten ontvlam-

men , het welk echter , volgens de uitkomsten mij-

ner proefnemingen, geen plaatsgehad heeft. {h).

Ein-

( (f ) Proef 14. en bijzonder Proef 26. in welke de Pho*.

phoruï op de zelfstandigheid gckgd was.

(f) Proef 12.

. (^) Proef 27, 32 en 72.

(A) Vergelijk Proef 3 , 4 en 11. tegen de meeste der-

vprigen ; en wel Proef 34. tegeu Proef aor^a^ en Proef 11%.

tegea Proef i, 2, 3, 4, 6 en 7. .f.vxii.-.v;i*i-. . ü-3
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Emdelijk ook , om niet meer te noemen , ten

cJnde in geene kleinigheden te vallen , zou men
Bog in bedenking kunnen stellen, of in som-

mige dier gevallen , bij welke het slechts tot eene

ignicentie van den Phosphoius gebragt konde wor-

den , de zelf"standigheden , bij voorbeeld harstpoe~

der{^i), en menscheuhaar {k) ^ ter isolering van

denzelven gebruikt , niet in eenen even geringen

graad de eigenschap bezitten om de warmtestof

te geleiden als in vele andere proeven , bij welke

de zelfontvlamming verkregen werd (/)?

Ik zal om deze bedenkingen {m) optelossen,

mij van dezelve niet ontheffen door slechts te zeg-

gen » geen regel zonder uitzondering;^^ maar

de zaak in liehoorlijke orervreging nemen. Wat
dan de hier opgenoemde stoffen betreft , (witpa-^

pier ^ houtschijfjes ,
glas enz.) bij welker ge-

bruik ik in mijne proefnemingen de bewuste ont-

vlamming van den Phosphorus niet kon bewerken

,

de redenen daar van zijn zeer wel te geven ; doch

dewijl er ter nasporing van dezelven , vooraf za-

len moeten voorgesteld worden, die tot bet vol-

gend

(>) Proef 35, 36 en 38.

C*) Proef 5.

(/) Proef 3, 4, 6, 8, 9, 12, 49 en andere,

(ot) Bedenkingen, die ik mljzelvcn gemaakt heb, wel«

ke, schoon welligt anders niet ligt onder de aandacht val-

lende , ten minste wel te oatwijkea z^ade , toch bslaugrjglg

{eaocg my voorkwametw
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gend Hoofdstuk behooren, door welke hier reeds

aan te voeren ik , of onduidelijk zoude worden

of in onderscheidene herhalingen zoude verval-

len, zal ik dit Hever nu uitstellen om het ter

zijner plaatse te behandelen : intusschen, en dit

kan ik inmiddels reeds hier op deze bedenking

antwoorden, heb ik bij eene andere beproeving

met wit papier («) den Phosphorus zien ont-

vlammen ( o ) zoo dat papier niet geheel on-

der de niet isolerende ligchamen kan betrokken

wolden. En wat het hout betreft dat hetzelve

onder eene andere gedaante als in de hiergemel-

de proeven (/>), namelijk tot fijne deeltjes,

( houtzaagsel )
gebragt , voldoende bevonden

wordt tot het welgelukken dier ontvlammiR-

geo

( « ) Zie Proef ?a in 't begin, ea aanmerking « onder

dezelve.

(o) Zo« de ontvlamming in die proefneming (Proef

fa) onder zoo eenen kleinen recipiënt, ook daaraan toe

te schrijven zijn, dat, door de spoediger toenemende ca

sterkere verijli'ng der lucht, de vvarnitcstof in eene groo-

tere massa te gelijk bij den phosphorus los werd, en den-

delven ontwijken wilde, waar ^or dan de temperatuur bij

aijne aanraakpunten met het papier, zoo aanmerkelijk koa

toenemen, dat de ontvlamming, alhoewel er eenige warin-

testof afgeleid werd, echter haar aanzijn kreeg, dewijl het

papier niet zoo in eens al die warmtestof kon overnemen;

terwijl in Proef lo. waar de verijling langzaam verkregen

werd, de los wordende warmtestof als een zachtvloei jen-

de stroom ontwijken kou , zonder deze uitwerking te vet.

oorzaken ?

(/ ) Proef 87 , 33 en 7%,
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gen Cy), (Jaar over zal ik bij dé tweede liier

voorkomende bcdonkintr iets naders aanmerken*

Voorts hebbe men met opzigt tot de proef met

harstpoeder ( r ) , onder liet oog te bonden , dat

Jjet rolletje Pbosphorus slccbls alleen op zijne bo*

ven - doorsnijding en vlakte met dit poeder bq-

stiooid of gedekt was (*), en voor bet overige

op een zeer goed geleidend bgchaam stond , zoo

dat van deze proefneming geenen anderen uitslag

te wacbten ware (f), als van eene dergelijke,

genomen om de afleiding der warmtestof te be-

wijzen (z^), en dei halve moet het niet van zelf

ontvlammen van den Pbosphorus in die proefne-

Jiiing ((^) geenszins onverwacht of bedenkelijk

voor-

Cf) Proef 12, doch bij deze komt in aanmerking dat

de Phosphorus tevens door de stoffe omriugd was*

Cr) Proef i8.

(O Ik had met de inrigting dier proef op de voorge.

melde wijze, tevens een ander oogmerk; namelijk, wat er

van de verbinding dezer stofFe met den Phosphorus te dek-

ten zij , zie de hier eerst volgende aanmerking.

(/5 Ik verwachtte bij deze proef niets anders, dan de

mislukking van de zelfontvlamming van den Phosphorus,

ingevolge het begrip, dat ik mij van de oorzaak van dit

verschijnsel geformeerd had; doch volgens de meening van

den Heer van Be

m

melen, zou de ontvhmming hebben

kunnen gelukken; waar over nader in het Ile. Hoofdstuk

dezer Afdeeling.

( K ) proef 45 , zie tevens aanmerking m ondei § 77*

(v) Proef 33.
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tooikomen ; doch indien de rolletjes op het harst»-

poeder gelegd , of daarin gezet worden , en men

er dus op dezelfde wijze mede te werk gaat, als

niet de andere zelistandigheden , zal de ontvlam-

ming , ten minste de ignicentie van den PLos-

phorus i>ïogelijk bevonden worden (w^); zoo dat

deze stof , harstpoeder namelijk , ook nog fe

rekenen zy onder de zoo genoemde isolerende

ligchamen. En ik houde het daar voor , dat

ook het zegelwas , de pek , en vele andere , de

Warmtestof niet zeer gereedelijk leidende zelf-

standigheden , mits dezelve gepulveriseerd of lot

kleine deeltjes gebragt ziju ( a- ) ,
( zoo als men

liet zand in de aangehaalde proeven {y) hebbe

te beschouwen ) en de Phosphorus er dan mede

gedekt of omringd wordende ( -s ) , even vol-

doende als het harstpoeder zullen bevonden wor-

den
i

namelijk , dat zij ten minste de ignicentie

aan

(w ) proef 3^ en 37.

(at) De reden hier van wordt opgegeven in *t geen

er oümiddelijk bij de beautwoording der tweede bedca»

ling volgt.

(y) Proef 14 en 26.

(2 ) Het voordeel der bedikking of omringlng van d«i
Phosphorus met de .isolerende zeltstandigheden, boven d«
andere manieren van vrijplaatsing , is onder S 7^ ia deze
Afdecling reeds aangetoond.
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aan den Phospliorus toelaten (0) > zoo er gecne

bijomstandigheden zijn , die dit verhinderen ( b ).

En wat de tweede bedenking belrel't , omtrent

het houtzaagsel en het schijfje hout , men heb-

be, behalve het geen ik hier over nog in 't ver-

To!g zal bijhrengen , in aanmerking te nemen :

.ifoor eerst : 36 dat het warmtelcidend vermogen

)) van een vast ligchaam in zijn geheel zijnde

,

» altijd (een enkel geval misschien uitgezon-

>5 derd) grooter is, dan wanneer het in kleine

» deeltjes verdeeld wordt ; en dus is hout ( een

» schijfje of blaadje van hetzelve ) beter gelei-

» der der warmtestof, dan zaagsel'"' ( c ) : en ten

tweede , » dat in de proef, op welke hier ge-

» oogd wordt , de Phospliorus met het aaagsel

>> geheel omringd was" hetwelk, met opzigt tot

"Let houten plaatje , niet geschieden kon , en dus

dat in het eerste geval eeue bedekking met de

ge-

(.-7) Maar waarom, zou men hier op kunnen vragen,

zag m'ïn deze ontvlamming dan ook niet een aanzijn ne-

men in proef 18 , waar de phosphorus met het fijn gestampt

glas geheel omringd was ? om dat er in de eerste plaati,

jiog reden voor eene uitzondcrihg is, waar over hier na

2al gefproken worden ,• en ten tweede , zou in bedenking

komen: of het glas, gepiilveriseerd zijnde, niet eenigzins

toeneemt in deszelfs warmteleidcnd vermogen » waar om-

trent ik veel vermoeden heb.

(^3 In 't vervolg hier over meer.

(c) A. vanBemmelen, Proefonderyindclijkt Natuur*

iunüe, Dtel lU 2. Siuk % I164 il. spg.
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l^nielde zelfslahdfgheid lieblje plaató tjelrad , wast

omtrent ik hier boren Itet voordeel aangewezen

lieb (^d). Op de derde bedenking , betrefïènde bet

minder wartntcleidend vermogen der houtskool f

iu vergelijking van andere slotren bij deze proe-*

ven g(!bruikt , en de daar uit afgeleide gevolg-

trekking, moet ikl antwoorden : dat alhoewel

dit meerder of nlinder geleidend vermogen -der

in deze proeven gebruikte boutskool niet wel te

bepalen' zij , bel echter onbetwistbaai' is , dat die

andere stoffen j waaronder inzonderheid de woUe

en katoenen , hierin allhans niet veel aan de door

mij gebruikte houtskool zullen toegeven , en er

eene andere reden is , voleens welke , aan

wolle, katoene en de overige in bedenking ge-

bragte stoffen , tot het welgelukken dezer ont-

vlammingen , zeer zeker de voorrang mioet toe-

gekend worden («).

Eindelijk aangaande de laatste bedenking : of

harstpoeder en menschenhaar , bij welker ge-

bruik slechts eene ignicentle aan den Phosphorus

plaats greep j niet even zulke slechte leiders der

2. GEN. IV.D. 5 iS/. O warm-

((/) Zie in § 76. Ik wil intusfchen met hetgeen ikdaat
tangcvoerd heb, niet ontkennen, dat de zelfontvlamming

vau den Pliosphorus ook gelukken zal, als dezelve flechts

lioven op' het houtzaagsel gelegd wordt; w'ant daarvan heb
ik in zoo verre ondervinding , dat de ignice;itit dan mogelijfe

is ; de reden hiervan zal in 't vervolg opgegeven \yordea,

(«) Zie hiar over 5 loj.



^armtestof zijn , als andere gebruikte sloffen
,

ttiet welker bedekking echter deze ontvlaniraiiig

gelukt is , moet ik toestemmeTid antwoorden

,

1roorbehoudei)de echter, de waarschijnlijke rede-

Hen van het niet gelukken dier ontvlaramingen

,

hier na aan te wijzen (ƒ ).

§ 79. Doch het zijn niet slechts vaste ligcha-

men endrooge stoffen, ir.et welke de Phosphorus,

geisoleerd zijnde , instaat gesteld wordt om in het

iuclitiédige te ontvlammen , maar er zijn zelfs ee-

nige vloeistoffen, die, wanneer de rolletjes er in-

gelegd of er mede besli«ken worden , denzclven

in staat stellen , dit verschijnsel op te leveren
; zoO

als uit de waarnemingen van de HeerenHawks-

bee {g") , en van Bemmelen (^h") blijkt,

Hawksbee namehjk, de eerste die deze zelf-

ontvlamming waargenomen heeft , zag haar ge-

lukken met twee of drie kleine stukjes Phosplio-

ïus in eene flesch, in welke hij een weinig zwa-

velzuur, wijnsteen -olie (^huiie de tartre parde-

jaillancé^ en nagel-olie gegoten had , en de Heer

Yan Bemmelen heeft bij Uergelijlve beproevin-

gen,

(O Zie % loi.

(^) Hawksbee experhnces Ph'nico-mechnniques, Tem,

J. fag. 4x6,

(A) A. van Bemmelen, Onderzoek omtrent de ont'

vlnmming ^an den Pk^s^hvxs in het Att^enaamd ij'dtl dtr
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gen , duidelijk genoeg aangetoond , dat Lpt de tia-*

gd-olie is, met welke dePhosphorus sledits be-

streken behoeft te worden om dit verschijjisel op

te leveren ; bet geen ook door mij onlangs nog

zoo bevonden is (i\). Iiltnsscben komt bet mij

Voor, dat, in de Proef van Hawksbee, het al-*-

leen aan de nagel-olie toegeschreven moet worden,

O 3 dat

( / ) Bij eenc nadere overweging is het mij voorgeko-

men, dat het welligt de nioeire waardig zoude zijn, otn

de zelfontvlamming van den Phosphonis met nagel- o/is te

beproeven 5 daar het nu hier eene gcl'cliikte plaats is oit*

van de uitkomsten dezer beproeving, die ik op onderschei*

dene wijzen ingcrigt heb, verslag te doen, ga ik dezelve

mededeelen.

1. Een rolletje Phosphorus regtstandig op kopur gezet ca
het boven doorsnijdingsvlak met eeneu droppel nagel -olie

bedekt, ontvlamde niet; al hoewel de verijling der lucht

too ver mogelijk voortgezet werd.

a. Aldus op hout geplaatst , wilde de ontvlamming even
min gelukken.

3. Een rolletje Phosphorus vlak ntergtltgd op koper, eii

de naar boven gekeerde zijde met nagel. olie bestreken,

ontvlamde niet.

4. Een ander rolletje even zoo netrgelegd op hout kwam
tot eene ignkeniit, maar niet tot eene ontvlamming.

5. Met een dergelyk rolletje, weiks onderzijde met n^*

fel -olie bestrskcn, en zoo op hout vlak neergelegd was 9
gelukte de zelfontvlamming.

6 Doch bij een ander aldus bestrekenen o-^ koper gelegd,
wilde noch igniceniie, noch ontvlamming tot stand komea»

7. Een stukje Phosphorus drijventU op nagei-olie in een
glaasje ontvlamde , toen de kwik nog 4 lijnen iu de peil.

buis opgehouden wer*.

Deze proeven zijn genomen bij eene temperatuur vaai^
r'- R. ( 6ü F. ^ en daar omtrent.
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dal (Ie ontYlammlng yan den Phospliorns geluk-»

te ( ^ ) , en de beide andere vloeistoifen
,
(ten

minste het zwavelzuur,) niets ter bevordering van

dezelve, te weeg gebragt bebben (/); ten zij er

door deze vermenging van vochten, eene lioogere

temperatuur in dezelve ontstaan zij , waar door

dePhosphorus is aangedaan geworden. En wat de

Proef van den Heer van B emm e 1 e n betreft

,

bet geen ZEd. daarbij waargenomen Iieeft , om-

trent het licht aan de besirekene plaats van het

rolletje i^m) heb ik gedeeltelijk ook zoo be*

vonden (/^)j jammer maar dat deze Heer ons

onkundig laat omtrent de zelfstandig}:eden , op

Y'clke de Phosphorus bij deze zijne beproevingen

gelegd was , als ook omtrent den stand der kwik

in de peilbuis en in den thermometer. Inmiddels

meen ik in 't geen ten dezen opzigte mij vooige-

Jtomen is te moeten besluiten , dat de itageloUe

te rekenen zij oüder de isolerende zelfstandige

he-

' (*) Ik gis dat de nagel-ftlic, als lifter ziinde , boven

fedrcven zal hebben , en de Phosphorus bet meest door de-

'ze zal omringd geweest zijn.

"" CO ï^ grond deze gedachten op htt jcen ik waargeno-

men heb bij Proef 43 , waar dt Phosphorus met zwavel-

'zuur behandeld, zelfs niet het allerminste licht vertoonde.

e*;) H;:tzelfde onderzoek bl. II en 12.

,• (.7) Namelijk , dat zich het meeste licht , ter dier

p^aat^^e aan den Phosphorus vertoonde, waar dezelve met

'^.d&.iiagcl-olic besuQken of in aanraking was^ dU heb ik

ooi»
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heden voor den Pliospliorus tot liet doen geluk-

ken zijner zelfoMtvlainming in 't ijdwl, eu , hoe-'

wel ik do hoedanig'ieden dezer olie niet genoeg-

zaam ken (ö)j is het echter onbetvvisihaar , dat-

zij even als af.deie oliën, een niet-klder der

waimtcstof is (/?). ^an daar dan ook, dat ik bij'

de beproeving met gewone raapolie, eeni^e spo-

O 3 ren

ook zoo TicvoDden bij de gde en ~de beproeving , in aRn-

mtrk. ; zoo even gemeld; en in de istc 3de en 6de be-

proeving, vertoonde zich wel cenig licht aan de bedekte of

bestrekcne plaatsen, doch hetzelve Was niet sterk genoeg,

om den Phosphoriis tot de ontvlamming te brengen; evca

min als in de 2de en 4de, waar ook de beneden zijde der

rolletjes, die het hout aanraakten , mij niet minder verlicht

toeschenen; zijnde de ignicentic in de 4de beproeving aan

de bedekte plaats begoniien, en hcc wit bckleedsel afge-'

rond tot op eenc cnkeie streep» juist daar waar het rolletje.

het hout aanraakte.

(0) Jk kan niet nalaten ter dezer plaatse de woorden -

van Mussc henbroek over te nemen, met welke hij iiet

verhaal der proef op de ontvlamming der nagel- olie in 't ijdel

besluit: „ Ecce igitur olcum , quod in vacuó inflamati^r,

„ cura alia olia distillata uequaquam flammam cï^piant; eX

f^ ejusmodi experimentis discimuï , Physicam gcncralcm

^ vix posse condi nisi specialis ex siiigularibus «xpcrimcu-

^ tis prius absohua eiit : forsitan hiac qui omnia exa-''

^ minaret olea hoc modo , plura dcprchenderet in vacuo'

„ ardcniia." Tentamen ex^erimitilorum naluralium capcorum

in Aeademia del Cimcnto pug. 80 nota. i,

(p^ „ De benaming van niet leiders der warmtestof, is

„ niet gegrond op eene volstrekte ongeschiktheid ; m*ap

^ alleen op eene bijzondere wijze om de warmtestof- te

„leiden," A,.. vaa B e mme Ie n, Crondhe^instUa enf.^

t)tel n. 5 II 73.
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rc« Tan zelfonlvlamraing aan den Phosphoius

ontdekt Leb {q); doch ik stem toe, dat dit nog

niet genoeg vei klaart, hoe de zelfontA'^lamraiug vaa

den Pliosphorus gelukken kan , ora dat zwai^el-

zuur en andere vloeistoffen , eveupiia goede lei-

ders van het caloriqiie zijn ( r ) ; doch de Phos-r

phorus met dez« aldus Jjehandeld , zal dit ver-

schijnsel echter niet opleveren ( <? ) ; ik vermoede

daarom nog eene bijkomende reden, van welke

ik hier na melding zal maken (*),

$ 80, Eindelijk moeten wij onder de zelfstan-

dighcdon , met welke dePhosphorusin deze proe-

ven OHiringd is, de verijlde lucht ook niet (>nop-

j^emcrkt laten ( « ), De dampkringslucht wprdt

wel \?, waar, onder de niet-leiders der warmle-

slof gerekend ; doch dit wil niet zeggen , dat zij

zich iu eene yolütrekte oumogelijkheid bevÏBdt

om

(^) Zie het hier omtrent gemelde onder Proef 40—42;
en daarbij aanmerk< w onder § 40.

(') »9 Ofschoon de vloe'smffen geeoe Ii'iders der warm-

te testof zijn, is het echter blijkbaar, dat door dezelve de

„ warmtcïtof aan andere ligciiamen kan medegedeeld wor-

„ denl" A. van Bern melen, Crtndbêginselcn enz.» Led
//. S 1173.

Cj) Proef 43. 5 41.

CO Ia S 102.

C«) Ik handel in dit opzigt nader over dezelre in'tgee»

iD volgt in 5 dl. en ook ia Hoofdstuk U. dezer Afdceliq^,
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om deze stof aan andere voorwerpen oyer te zet-,

ten en af te staan , maar alleen , dat zij dit me%

doen kan zonder verplaatsing harer deeletiCf^;

\r»nt het is eene erkende waarheid dat de damp-

kringslucht onder omstandigheden gebragt kan

worden , bij welke zii warmteslof los laat en weer

onder andere, bij welke zij die aanneemt. In dit

opzigt nu komt dedampkringslucht ons voor, als

eenigen invloed op de zelfontvlamming van den

Phosphorus hebbende.

§ 81. B. Ik heb in § jS. reeds op de damp-

Icringslucht geoogd , als zijnde die stofïe , met

welke de Phosphorus in deze soort van proeven

,

nog altijd omringd is, ea die, naar mate zij

zich verhoudt , zijne zelfontvlamnmig mede al

of niet doet gelukken. Wij zullen dan nu dg

verijlde lucht , die nog altijd in den recipiënt over-

blijft, ten opzigte van dezen haren invloed, ia

di'ieêrlei betrekking beschouwen: voor eerst met

opzigt tot de warmtestof die zij in zich ophoudt;

ten tweede met opzigt tot hare hoeveelheid die

overblijft; en ten derde met betrekking tot het

oxigène het welk zij bevat.

a. Met opzigt tot het eer&te, is het mij, voor-i

gekomen, dat men het niet als onversehillig tot

Let welgelukken dezer proeven beschouwen moet,

4 of

(v) Hier omtrent ksn men naeien het zooeven gcaoe^'a»

4e wcik vaa dea üeei vaa ^eiaméUo $> 11^^ ea 1179%
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cf er zicH vefil luclit of weiuig warnifestof io de

yerijlae hicljt onthoudt; met aniJeie woorden: of

de lucht onder de qlazen klokken meer oï" n^in

warm is. -Van daar dan ook , dat ik bij al de

"voorgemelde proeven op den stand van den ther-

mometer oplettend geweest hen ( «^ ) , en daar

en boven eenige proeven regtstreeks genomen

heb op den invloed van de temperatuur der damp-

itringslucht op dit ons phcenoinen . voor welke

proeven in de tweede Afdeeling Hoofdstuk Vlli.

verslag gegeven js. Üijt dprzelver uitkomst blijkt

•overtuigend genoeg, dat eene hoogere ^empera-

tmir deriuclit dé zelfontv'ararains; van den Phos-

phorus bevordert ep bespoedigt (^vr), en bij ge-

Volg ecne lagere die vertraagt en belet. Dit lijdt

geene tegenspraak, zou men welligt zeggen ; want

fcet is onbetwistbaar, dat, naar mate de Phos-

phorus aan eenen hoogeren v/armtegraad wordt

onderworpen , hij des te eer aangestoken zal

worden : zulks kan zeker niet ontkend Avorden

,

doch aan den anderen kant, blyfl het even on-

betwistbaar, dat de temperatuur van den damp-

kring bij onze proeven nooit zoo hoog geweest

js , noch zijn kon , dat de Phosphorus ceniglijk

ciaar door zou aangestoken zijn , of kunnen wor-

den
j

(H') En wel Mar een aantal proeven, in 't aljemecu

gemeld bij 't begin der tweede Afdeeling in J 5.

*^ (jt) Zie Pr«ef 66-65. S 55»
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4en ; integendeel de dampkriiigslucht die in de

glazen zich nog altijd ophoudt, weert, in zekeren

zin , veel eer de zelfontvlaiiiming , door dien zij

uit zidi zelve dien wartnterrasd , welke ter ont-

steking van den Phosphorus vereischt wordt, niet

heeft ; en weert dit zoo lang , tot eene genoegza-

me hoeveelheid losgezette warm tcstof dien weer-

stand , in den omtrek naniel^k van de rolle-

tjes (>'), overwint. Doch van waar die warmte-

stof, indien niet van den Phosphorus zelven {z)?

Derhalve , indien de temperatuur der lucht , hoe

verijid men zich dezelve ook voorslelle , zoo laag

is (stel eenige graden onder het vriespunt ) dat de

zoo evengemelde weerstand niet overwonnen kon

worden , dan zal de zelfontvlamming van den Phos-

phorus niet tot sland kunnen komen. Het is der-

halve in overeenstemming met mijne proeven {a)

O 3 blijk-

Cy) Dater in den omtrek van den Phosphorus eene hoo-

fere temperatuur in de verijlde lucht ontstaat, \vanneer

dezelve tot het punt zijner ontvlamming nadert, blijkt uit

de proef met de thermometers door den Heer van Maruiti.

opgegeveq , waarvan hier boven meldiag gemaakt is; er

schiJBt zich derhalve , rondom den Phosphorus , als 't wa-

re een kring van losgczette warmtestof te formeren , die

waarschijnlijk, schoon in warmte afdalende, zich tot op

cenigen afstand van de rolletjes uitstrekt.
,

(a:) D^t de warmtestof , die tijdens het tweede licht

wordt losgezct van den Phosphorus zelven komt, zal nader

in § pc bewezen worden.

(O Proef öió—6^, vergelijk ook het geea over den in-

vloed
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blijkbaar, cl;it t!e meerdere of mindere warmte

•?an de lucht, eenigcn invloed op dit verschijnsel

beeft ; het welk nog duideiijker zal biijkéft uit

het geen in het volgend ilootiistuk over de oor-

zaak dezer ontvlamming, met opzigt tot dit nu

beredeneerde , zal aangevoerd worden {b).

b, Eene andere betrekking, in welke de lucht

bij deze proeven in aanmerking kumt, betreft de

hoeveelheid van dezelve, die onder de glazen klok-

ken overblijft. Ik heb mij door herhaalde waar-

nemingen genoegzaam overtuigd , dat er eenige

lucht in de recipiënten, owder welke de zelfont-

vlamming van den Phosphorus beproefd wordt,

moet overblijven, zullen sommige verschijnselen

bij deze proeven gemeld , een aanzijn krijgen

,

zoo als die lichtende uitspattingen , de ontvlam-

ming even vooraf gaande, de lichtkegel , welks

meest volledige beschrijving onder de eerste proef

voorkomt (c) ; want onder zeer kleine glazen,

bij welker gebruik de luchlsverijling spoediger, ea

tot grooteren trap bewerkt wordl {d)y zaldeojit-

vlammcnde Phos(3horus deze vertooningen nooit

in die mate opleveren , zoo als ik dit meermalen

be-

vloed cener hoogere temperatuur der lucht op de pTiospho'

tesctntic opgemerkt is, inAfdeeling 11. Hoofdstuk X. J 6o«

ta Hoofdstuk IX. $ 5Ö.

(*) Zie in S 93-

(O inS 13-

(</) Ik heb mijn gevoclea hieromtrent voorgedr»yea

ia aanmerk, w onder $ 56,
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bevonden heb (e); zelfs komt hel naij voor, dat

in een meer volmaakt ijdel , bij voorbeeld in het^

vacuimi van Torricelü , de Phosphoius , alhoe-

wel zoo goed mogelijk geïsoleerd zijnde (/)»

ecliler niet ontvlammen, maar slechts afbranden

zal. Intusschen moet men bij die proeven , bij

welke dq rolletjes niet tot eene ontvlamming,

inaar alleen tot eene ignicentie konden gebragt

WQrden , zulks niet wijten aan eene te ver vooil-

gczctte verijling , en dus aan eene te geringe hoe-'

Tceiheid overgeblevene lucht j maar veel eer aaa

^ene afleiding der warmteslof {g); waardoor de

Phos-

(tf) Aldus was het met cV!e zelfontvlamming van den

Phosphorus gelegen , van welke ik in 't begiu van Proef

7a. melding maak, Docfa ik heb ook eenige proeven in 't

bijzonder hierop genomen , bij welke ik den Phosphorus

onder wijnroemers en in kleine glazen fleschjes op goede

isolerende zelfstandigheden geplaatst , en daarbij bevonden

heb, dat de gemelde verschijnselen zich dan niet konden

voordoen; van deze proeven heb i!i niet noodig geoordeeld,

om afzonderlijk melding te m:^.ken, uit vrees vau bfi aan-

tal der reeds opgegevene, daar door te zeer te veraiecr-

4ercn.

(/) Niet geïsoleerd zijnde, daa zou al de warmtestof

afgeleid worden en de Phosphorus zich niet eens lichtend

vertoonen, vergelijk Proct 71 en aanmerk, e onder § óa.

(f) Hier van zijn uitgezonderd Proef 5, 36, 46 en 47,
bij welke de reden van het niet ontvlammen, noch io de

te ver gevorderde verijling (en diensvolgens io een gemis

aan lucht^ noch in eene afleiding der waraitesiof ,
gezocht

moet
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Pho^pTionis den vercischten graad van liiüe ntn

te ontvlamraen , niet bekomen kan {/i); y^int al

wordt, l)!j h(?t gebruik van klokken eenlie*^^e-'

wone grootte, de verijüng der lucht 700 ver voort-

gezet, dat de kwik nog maar ééne lijn hoog indo-

peilbuis blijft staan (het welk a's de grootste ver-

fjüng kan aangemerkt worden ) dau kan de zelf-

ontvlamming van den Phosphorus ook nog eenen

aanvang nemen, zoo als dit den Heer van Rïa-

rum gebleken is (i), tot welken verijJings-graad

ik het maar zeer zeldzaam Iseb kunnen brengen
;

maar daar nu, bij eene zoa ver gevorderde ver-

ijling de lucht in de klokken nog eene digtheid

vaa omtrent ^55 der dan)pkringsluclit behoudt,

zoo kunnen wij dit verschijnsel , eigenlijk geerv

ontvlaimrimg in 1, ijdel noemen , en hel is hier-

óna dat dit beredeneerde wegens de noodzake-

lijkheid van hot overblijven eener zekere hoeveel-

heid

moet worden; maar uit eene andere oorzaak ontstaat, ver»

gehjkt S 95, zoo ook Proef ij en 39, waar over nader ia

S85.
(A) Het welk te wijten is aan het wamtestof gelei-

dend vcrmogeii der zclf&(andigheden , met welke de Phos-

phorus geisoleerd heete.

( « ) Ik voege hierbij het geen de Heer van Maruni
daaromtrent waargenomen heeft ; ,, Ik onderzocht , hoe

^ verre de lucht, waarin de Phosphorus ontvlammen kan,

, vcrijld kan zijn, en zag denzclven eenmaal ontvlammen in

^ lucht, waarin de kwik van de verkorte peilbuis, slechts.

i, ééne lijn word opgehouden." Zie de bovengemelde Vtf'

iandeüng § 9,
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lieJd tlampki ingsluclit , niet zoo zeer op zidi zelf

moet beschouwd worden , als wel met hetreh-

liff^ibt het oxigèjie , het welk die lucht hes.>at.

c. Ket j^eeii ik daar zoo even opgaF, kan als

een derde vereisclite dei in de glazen klokken

overblijrende luclit aangemerkt worden : het is

daarop dan dat ik de aandcicht mijner lezeren nog

ecnige oogcnbükken vestigen za|- Hoewel ik de

noodzakelijkheid van oxigène in de overblijven-

de dampkringslucht , als vereischt woidende tot

hvX volledig gelukken dezer proeven, beweer;

wil ik daarmede echter niet ontkennen, de mo7

gelijkheid eener phnsphorescentie ew ignicentie

Luiten het gas oxigène ; integendeel ik heb de

phosphorescentie waargenomen in atmosplie-^

ri'ich stikgds ( ^" ) ' sch.oon zij zich in gcis oxi-

gène , bij eene gewone lemperaluur niet voor-

doet (/). En wat de ontsteking en igniceiitie

van den Phosphorus betreft , deze had in liare vol-

le kiacl.'t pla^its onder omstandigheden , bij welke

geen , of maar zeer weinig zuurstoilucht aanwe-

inig zijn kon ( jn ). Ja , indien de Phosphorus in

H ijdel van Torrlce-lli hoht {n), dan is dit ze-

ker het licht eener ignicentie ^ want deze, maar

niét

(i^) Proef 73 en 74, vergelijk ook opmerking in S 61,

Hüof'dstuk X. der vorige AWecling.

( /) Zie in de laatst anngchaalde §.

:\ (»0 Zie Proef 62 en in 't bij /.onder Proef 63 § 50.

(«) Vergelijk opmtrkiug in § Ó2 cu daarby «anraerk. f.
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öiét iephospTiorescejüie'^ kan zicli voordoen ïoh-i

der aanwezen van eenige lucht , hoe ook geojj^rnd.

Ed waarlijk het is ter veïklaiing dezer bcmé,'*de

phosphorescentie en ignicentie, niet noodig ora

toevhigt te nemen tot een oxigène , hel welk in

tenen lucfitiformigen sta</t den Phosj>horus moet

omringen ; doch hier omtrent thans uit te wijden
j

zou mij te ver afleiden van het geen ik nu be-

wijzen moet , de noodzakcHjk namelijk van het

aanwezen van oxigèue in de veriiide lucht, tot

liet daarstellen van het volledig uitwerksel dezer

ontvlamming inliet zoogenaamde luchtledige (o).

Ik stel dan de noodzakelijkheid van hel aan-

nvczeu van dit gas^ zoo al niet tot het lichtend

•worden der uilspattende phorphorische stof (/? )

en de eerste ontwikkeling van den hchlkring [q^

die op de ontsteking en ignicejitie doorgaans

spoedig volgt , 'echter zeker ter voortduring van

deze laatste, en ter formering van dien fraaijen

hchtkegei ( r ) , welke eigenlijk de vlam van den

Pliosphorus in 't ijdel is : ea schoon het lichtend

wolkje

(o) Zie bijzonder onder Proef i« de dsar vermelde

verschijnselen.

(ƒ>) Bij onderscheidene der vorige proeven in de twee»

öe Afdeeling vermeld.

( q') Beschreven onder Proef i. in J I2, en bij vele an-

dere proeven vermeld.

( r ) Onder dezelfde proef in § 13, en elders meermalea

opgegeven.
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U'olhje («) en de eerstgemelde liclitliring mls-

schieiL uitgezonderd moeten worden , houde ik de

ü^wSÊSfR \'\AX\i (den brandenden conus ) voor eene

^asyorenige stoflb van hel waskleurig gedeelte der

rolletjes, welke door veihooging van temperatwur

eene verbinding mei liet oxigène (\eY verijlde lucht

aangaat , en het gemelde verschijnsel levert j im-

mers daar, waar dit oxigène maar weinig aan-

wezig was , kon de uilspattende phosphorischè

slof, lich naauwelijks lichtende vertoonen (^),

en de anders gewone lichtkring bleef ten uiterste

flaauw, buiten staat zijnde om tot den fraaijen

lichtkegel aan te groeijen { « ) 5 en daar , waar

liet gas oxigène nog meer in de verijlde lucht

ontbrak, zoo als in Proef C3, werd het vlam vat-

ten van den gloeijendcn Phosphorus, geheel on-

mogelijk ;
schoon daarbij de hlaautve rook een

bewijs oplevei de , dat de Phosphorus alleen in

zich zelven werkzaam was (t^). Daarenboven,

\vanneer door toevloeijing ^<\r\ darapkringsluchl

en diensvolgeifS door gas oxigène de Phospho-

rus in vlam gebragt is , kan deze dadelijk we«r

ge-

Ci) Aldaar in § 14 en elders beschreven.

C/) Zoo als onder Proef 62. in 2 <; 50; doch waar te-
jen gesteld zou kunnen worden het 4de verschijnsel van
P.ücf 63 ; ik zal in het bijvoegsel gelegenheid hebben hier-
op terug te komen.

(«) Zie in 3e en 4e onder Proef 62.

(r} Proei 63 in 4e op het einde.
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geLIuscht worden , door aan denzeiveit atmosptie-

riscii stikgas , en dus een gas beroofd varjoxj^ene ^

toegang te verleenen («'). Maar ook ]:i|^^^dë

proeven, bij welke de vlam van dcnPhoi^^Bis,

hoedanig zij zich ook voordeed , vetflaauvw^ en

zelfs verdween, Leb ik de mogelijkheid geleerd,

om dezelve weer op nieuw te doen ontstaan, door

namelijk een weinig zuivere dampkiingslucht in

den ontvanger in te laten ( ^ ) j en indien men in

zoodanige gevallen aan zuiver gas oxigene dea

toegang tot den nog niet gebluschten Pliosphorus

geeft, dan zal hij op eens in volle vlam gera-^

ken, welker licht het geheclc glas vervullen cd

zeer sterk voor- het gezigt zijn zal [y).

Dit een en ander in aanmeikiug nemende
,

reeen ik tot de omstandigheden y onder welke

de Pliosphorus in 't ijdel van zelven ontvlammen y

althans in zijne ontvlamming voortgaan zal , ook

de aanwez(^ndheid van oxigene in de overblij-

vende lucht y te moeten brengen ; en dit stemt

met de tegenwoordige leer van verbranding vol-

komen overeen ^ doch het behoort niet tot het

on-

(-vf) Vergelijk het geen hier omtrent iu 6. onder de

laatst £;emelde Proef verhaald wordt; voorts bij Proef 73.

in 9. S 57'

(^x') Zie onder anderen onJec Proef i , 19, 63 en bij

andere.

(y) Een en andermaal beproefd, ea n:lj ge bleken ,

zijnde ook bekend genoeg.
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onderwerp dezer Afdeeling hier over te handes

len , en daar door dit Hoofdstuk buiten deszelfi

palen uit te strekken.

Het tot dus verre behandelde in deze Afdee»

ling houde ik dan voor genoegzaam ter aanwij-

zing vae de omstandigheden y osder welke de

Phosphorus zich bevinden moet, zal hij in het

luchtledige , als 't ware van zelve hunnen ont'»

vlammen y waar omtrent ik nu aaagetoond heb ,

dat zij betrekking hebbei! , zoo tot den Phos-^

phorus zelven , als tot de zelfstandigheden bui-»

ten denzelven, doch waarmede hij in aanraking

gesteld wordt. Ik heb dit zoo ingerigt , dat daar-

bij tevens de redenen opengeIej.^d zijn van het al

en niet gelukken der proefnemingen op dit fraai

verschijnsel , het' welk de Phosphorus in verschil-

lende gevallen , aan welken hij in 't ijdel van

B o ij 1 e onderworpen kan worden , oplevert ; en

Yan welk plioenomen, voor aoo ver het als van

zelven scliijnt te ontstaan, ik in het hier nu vol-

gend Hoofdstuk de ware oorzaak zaJ opsporen.

T.GEN.IV.D.s5f. Jf HOOFDE
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HOOFDSTUK IL

^Pi^er de oorzctken der zalfontvlamming van

den Phoshporus in het luchtledige.

^82. Hel onderwerp v,tx\ dit Hoofdstuk b«vat

het ahder, niet nündez' belangrijk, gedeelte der

^raag van Let Zeenwscb Geüootscbap : » fF'elke

'^ is de oorzaak dezer ontvlammdng?" vraagt

Jietzelvc , en noemt dPe oorzaak , te regt du nog

onbekende , doch begrijpt tevens dat een nader

pnderzoek omtrent dit pLoenoreen weHigt tot de

ontdekking dier oorzaak aanleiding zal geven (z).

Kiet te vergeefs moge die verwachting zijn ! Maar

gelijk in velen , zoo ook hi«r ; anderen heb-

oen er anders over gedacht. Ik ken niet al-

le de gevoelens , die men welJigt aangenomen

lieeft om dit vei schijnsel te verklaren; die echter,

tvelke m^ bekend zijn, zal ik even getrouw als

mijn eigen gevoelen hier voorsleï!cn,onderzoekett

e« vooral tegenspreken ; en dan het mijne nog

nad«r en in zijn geheel ontvtikkelen, benevens

de bed«nkingen , die er tegen gemaakt zouden

kunnen worden , oplossen.

$ 83.

(2) Zie het Programma van hetZeeiiwsch Genootschap

Ji^t WetenschAppen voordea jare iSl»» uf on2c aaaiaei'k»

I onder § 1.



§ 83. Ik ten slerhts drie bijzondere Toor«

Stellin'^eii van andere Ndtuuikufidjgen omticnt d^

OOI raak der bedoelde ontvlamuiing van den Püos-»

pliorus; zij zijn deze :

Dat dit verschijnsel toe te schrijven zij aari

eene zekere wrijving , welke de Phosphoru^

gedurende de luchtsverijling , ondergaat. Een

ander gevoelen is : Dat deze zelfontvlamming'

ontstaat uit eene verMndiiig tusscken den Phos-*

phurus en de daarop gevoegde stoffen , te weeg

gehragt door de verijling der lucht. Een der-»

de beslaat liierin : Dat de oorzaak ér van moei

gezocht worden m het calorique , het welk uit

het oxigene der verijlde lucht los gezet , zich

rondo/n den Phosphorus ophoopt, waar dool\

hij zoo zeer vertvarmd wordt j dat de ont-»

vlamming volgt.

Ik ga deze gevoelens aan een naauwkeui'ig

onderzoek onderwerpen.

$ 84. A. Het eerste , dit namelijk , dat da

zelfontvlamming van den Phosphorus in H ijdel

ontstaan zoude uit eène zekere wrijving , f/z#.

dezehe gedurende ds luchtsverijling onder'*

gaat , is eene slelling die ik in een Natuurkun-

dig gezeliciiap , in het welk op dit phoenornen

eenige proeven gedaan werden , door een anders

niet onkundig beoefenaar der weteaschappen , heb

boorcn bewer«a j mij tevens nog ia 't bijzonder
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verzekerende , (<al antleicn over dit verschijnsel

even zoo dachten.

Om n)n eenigzlns nader over dit gevoelen te

ooi'declen , moet ik doen opmerken , dat deze

Heer zich in zijne proelbemingen sleciUs alle<jn

bepaald had, tot die wijze, bij welke de rolletjes

op de zelfstundigheden ( c ) gelegd worden ,

en daarbij meende waaigenomen te hebben , dat

zij door de trilh'ngen of schokkingen der lucht-

pomp gedurende de luchtsverijling , ecne zekere

'tvrijving op è^i& zelfstandigheden ondervonden.

Nu weet men , dat eene geringe wrijving genoeg-

iaam is, om den Phosphorus te doen ontvlam-

men ( ^ ) ; en heeft dat plaats buiten liet luchtle-

dige , hoe veel te meer dan , volgens de mecning

van bovengemelden , in hetzelve; waar, doordien

de drukking der lucht weggenomen is, de za-

luenhang der deeltjes van den Phosphorus zou

verminderen , en diensvolgens een grooter ver-

mogen zou uitoefenen, namelijk, op de warmte-

Stof van den Phosphorus ( c ).

De

. («} Het waren alken wolle en katoenen stoffen (stukjes

laken en katoen), welke mij door dien Heer opgegeven

'werden als de zell'staadighedca, met 'welke deze proeven

'genomen moesten worden.

(3) Opmerking in { 64 van Hoofdstuk X. der vorige

A/deeling.

(c) Dit mag eenjgzins duister «chijncn, doch het \%

jeaocgiaam te bcyatten, wanneer mca xich „ de warnite-
''»' . ^ stof



Dc zelfontvlamming tan den Phospliorus moest;

dan , volgens dit gevoelen , Let gevolg zijn eener

mechanische hewerllug, van wrijving ofschuring,

namelijk der rolletjes over de ligcljamcn op weU

ke zij gelegd worden, veroorzaakt door het tril-

len der pomp 5 en waarh'jk het zou «enigen schijn

hehhen, indien de .zelfuntTlamming van den Phos-

pliorus niet gelukken wilde , ten zij vlak of los

op de zelfsiandiglieden neergelegd ; doch zoo wel

de proeven van defleeren van Marumcn van

B emm e 1 e n , alsde meeste mij ner proeven weer-

leggen van self dit gevoelen {d). Daar en boven

, heb ik waargenomen , dat de Phosphorus , in deze

proeven, op wollen, katoenen en dergelijke stof-

fen gelegd wordende , doorgaans stil blijft liggen^

zonder te verrollen, en dus zonder schuring of

wrijving te maken, zijnde daar en tegen meestal

aan die stoffen vast gehecht (^) j aoo dat dit

P3 ga.

„ stof voorstelt , als c&nc relfstaiidigheid, die alle ancJsre

y ia vatbtaiheid voor zameudrukking verre overtreft, zd»

„ dat dc minste drukking hare veerkracht gaande matk,?,

„ haar du» in bewegiag brensjt en doet uitzecten." A. vaa
B em m e I e n Grondbeginstlen tnz. Deel II. a. Stuk $ 1 184.

(i) In alle dié proeven, waar de Phosphorus met w-
lersnde zelfsraadigheden omwonden, er ingezet, aan op-

gehangen, CD er mede bestreken was, kon immers hoege.

uaamd, geeue wrijving of schuring van deze stoffen mtc
denzelven plaats giijpen.

(«) Vergelijk het waargenomene omtrent het vastkR-

vca \au d;c Pbosphoius, zelf» ~aa papier, iu Proef i«i



-C 53o )^

gcheele ffevoelen , slodstseene loutere onbest.ic'm*

bare gissing is , van wrlke ik niet eens melding

Zou gemaakt hebhen , indien hetzelve hij sommige

liefhebbers van pliijsiscbe proefnemingen gecnen

ingang geronden had(/); en tevens geene aan-

leiding gaf tot eene andere gedachte die mij hier

bij inge^'allen is, en op welke welh'gt ook an-

deren zouden kunnen vallen ; te weten : » dat er

door de schokking der Inch tpotup ontslaande door

het pompen , zoodanige triihngen in de deeltjos

tan den Phosphorus , welker zamenhanging door

de hiclitsverijling ai voortgaande vermindert , te

weeg zouden gcbragt worden , dat daar door die

jamenhang geheel verbroken werd , ten gevolge

tvaarvan het calorique zamengsdiukt en niet

kunnende ontwijken (^)> de zelfontvlamming

ïou moeten veroorzaken," Dit nu moge iu den

eersten opslag aannemelijker voorkomen dan het

voorgaande; lietzeive rust echter op eene onbe-

wijsbare veronderstelling; immejs bij eene injig-

ting als de ig^te en alle dergelijke proeven , wan-

peer de Phosphorus vrij opgehangen wordt, lal

de-

( ƒ) Zoo als mij die Heer zeide, gelijk in de Verban*

deliiii' gemeld is ; doch ^ulke phijsici m«gen d»n wel een«

ée Vtrhandeling van den Heer van Marum tn het ondtr»

tock van den Heer van Be r. melen lezen.

(f) Om welke ontwijking der wartntestof voor te ko«

nen of tegen te houden » de Ftio»pborus dan giisolctré
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dpzelre van de scbotliing der pomp niet vee! te

lijdfri hebben: daar en boven zco dit gevneien

dooigln^, waarom ontvJanid» in de hier voorge-

melde öS'^}'-' proef, dan niet zoo wel het eene als

het andere roiielje? Hier bij nog konit dit, dai

volgens die veroiidersteib'ng , het er niets , ton

minste niet veel toe doen zou , of de Phosphorns

met de isolerende, ligchamen bedekt dan of hi]

èr slechts opgelegd waiej van welk eerste, fvij

echter het voordeel gezien en bewezen hebben {h\
Ora deze redenen nio*en wij dan ook die gissing

als onvoidoende ter verklaring vao de oorzaak der

tewuste zelfontvlaraming van den Phosphorus,

xondsr verdere bedenking verwerpen.

§ 85 B. Laat ons zien of het tweede voorge-*

telde gevoelen ineer bes'aanbaar zij. Volrenu

hetzelve zou dit veischijnsei ontstaan uit eens

^verbinding van den Phosphorus met ds daar.

op gevoegde stoffen , welke verbinding te weeg

gehragt zou worden door de verijling der

lucht. Op deze wijze heeft den Bear van Bem-
in ei en, reden van dit verschijnsel willen geven,

in deszclfs meermalen aangehaald onderzoek o/ft"

trent het ontvlammen van den Phn&phorus in

het zoogenaamd ijdel der luchtpomp. En tot

Slaving vaa zijne meeoing tracht deze ^'atuurkun*

P 4 di-

C A ) Sie Noofdstuk L dezer Afdeelin; ouckr 5 a^jf
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dige Ie bewijzen : » voor eerst , (\nf^ er waarlijV

)» zoodanig eene Terbinding lussclien den Plios-

» phorus en de dekkende stoflèn plaals heeft.

» Ten tweeden , dat de ooizaak dier verhindinj»

5> in de verijlde lucht gezocht moet worden ; en

D ten derden , dat uit deze verbinding een Jig-

S> cliaam yoorlkomt, hetwelk eenen grooteren trap

» van brandbaarheid heeft, dan de Phosphorut

3» zelve."

Ik wil onze lezers niet onthouden , het geen

de Heer van Bemmelen ten bewijze van deze

drie stellingen aanvoert [i). » Voor eerst ," dus

schrijft zijn Ed, , » «lat hier eene verbinding

9 plaats heeft , wordt dunkt mij waai^chijn«lijk ,

» als men overweegt, dat de ontvlamming van

> den Phosphorus ontstaat juist door bijvoo-ging

» van zulke sloffen , die met derzelven eene aan-

7> merkelijke verwandschap hebben , immers het

> is bekend , dat de zwavel zich met den Phos-

» phorus in allerlei evenredigheden vereenigt
;

9 dat de oliën den Phosphorus doen ontbinden

;

J> en eindelijk dat de harst zich ook met denzel-

^ ven verbindt. Eenen meerderen graad van ze-

ker-

(/) Het is ffiij doelmatig voorgekomei om tevens de

redenen op te geven , die Ac Heer van Bemmelen voor

aijne steliiagea aanvoert ; ik keb dit gedaan voor hun die

het stukje vaa zija Ed. niot bij de hand hebbfn, voor wel-

ken ik anders, in hetgeen ik tegen het gevoelen vaildczea

Üeer aauvoere , onveistaaub^ar zou zijn.
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•j> kerlieid voor dit mijn gcvoclon v'mSi ik daar

» in , dat liet licht Tan den l'hosphonis , onder

» liet ledig pompen van de klok n»eer en n;eer

j) toeneemt, en wel alloen op die plsiatsen , waar

» liet stukje, met harst of zwavf>l beshooid', of

» met olie bestreken is. Men wordt dit inzonder-

» beid gewaar, als men het rolletje Phosplioriis

» niet staande niaar liggende onder de klok plastst;

» of heler als men door eene voorafgaande smel-

3» ting aan hetzelve eene meer platte en uiigebrei-

» der vorm geeft, en opzettelijk eene der andere

j) stoffen, daarop streepswijze strooit of smeert,

» dan zal bet liclit alleen aan die streepcn en aan

» den omtrek zfgtbaar zijn , terwijl de onge-

n dekte deelen zelfs geheel duister zullen schij-

j> nen : waaruit dus naar mijn inzien , meer ze~

» ker wordt, dat hier eene ware verbinding

» plaats heeft.— Dan deze zekerheid bereikt ge-

» noegzaam den boogsten trap, als wij op de

)) juiste overeenkomst der verscltijnselen letten,

j) Wanneer men een stukje Phosphorus langzaam

y> warm maakt, tot dat hetzelve den graad van

)) smeltbaarheid verkrijgt, en dus even gesmol-

j> ten wordt, en men dan op deszelfs oppei vlakte

» een weinig zwavel of harst strooit, en voort-

» gaat met hetzelve langzaam te verwarmen ; dan

» zal men in 't donker che zelfde Terschijrssrien

» ontwaren, als men bij de ontvlamming in 't

> ijdel ontdekt : liet licht wordt iu beide gevsj-

P 5 » k9,
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> Ten van tijil tot lijf.1' vermeeitlerrl; men ont-

» dekt die zelfde scliitlprende stippe» , die zich

a» dan hier dan daar veitoonen ; men ontwaart

> die zeilde Jieldere plek , waaruit cindeÜjk de

» uitbarsting vooitkomt; en ten laatste ziet nien

> de uitbarsting achtervolj^d worden df)or diezelf-

]» de schitterende uitspattiiif^en , die men in de

» verijlde lucht ontdekt. Eeue overeenkomst der-

» halve van verschijnselen, die, naar niijne ge-

» dachten, geen twijfel overlaten , ©f hier dezcÜde

» werking plaats heeft.— Dan eindelijk dezeze-

» kerheid wo;dt volkomen, wanneer wij uit deu

yt aard der omstandigheden kunnen aautöonen
,

» dat die verbinding noodzakelijk moet plaats

3» hebben; en dit leidt mij tot de oplossing mij-

» ner tweede vraag ; Wat is de oorzaak van deze

» verbimiinfï ?'*

» De oorzaak dezer verbinding is , naar mijn

» inzien ,
gelegen in de verijlde lucht zelve. Hoe

7> meer toch de drukking des dampkrings wordt

* weggenomen , des te vlugger worden de deel-

» tjes van den Phosphorus , en des te meer wordt

» de zamenhang verminderd ; naar mate nu de

» aantrekking tot zamenhang afneemt , naar die

» zelfde mate neemt ook de aantrekking tot

30 zamenstelling toe. Dus brengt de verminde-

5) ring van diukking , dat is de verij^ing der

y> lucht , hier het zelfde te weeg , als anders eeue

» vermeerdering van waimte doet , onder d« g^^i

ji woa«
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5> woTie rlrnkkJng des dampkiings ;
te welm,

X, zij veriuindei-en beide den wniPt)han« der dee-

» len van elk iiochaam in 't bijzondor en bevtwr-

» deren dus te' gelijker tijd de ondeilinge ver-

» binding met elkander. De venneeideiing Van

» warmte is in andere gevallen noodig om den te-

» gensland in de verbinding, door die drukking

» veroorzaakt , te overwinnen ; docb bet eei ^la

y> weggenomen zijnde, zoo vervalt ook bet laat-

y> ste, en de verbinding kan dus in dat geval bij

» de gewone temperaluur geen plaats licbben.

» Ik word bier in temeer bevestigd, ais ik over-

j> weeg , dat bet verscbijnsel der ontvlamming

» van den Pbospborus in eene verdunde bicht

y> niet alleen afbangt van den graad der verdun-

» ning , maar vooral ook van den schielijk en voort-

5) gaug van dezelve. Dit moet ik daar uit aflei-

» den*, omdat ik.die ontvlamming nog nooilheb

y) kunnen te weeg brengen door eene Engelsche

y> luclitpomp . . . welke die (volgens de opgaaf

» van den Heer van Mar urn. Zie in de rer^

> handelingen mn Tellers tweede Genootschap

» Xe. stuhy hl. loy. vervaardigd) in werking

» weinig of niet toegeeft , doch waar door de

» verdunning langzaam geschiedt... Dit volgt

» natuurlijk daar mt: dat de meer oogenblikke-

j> lijke ontheffing der drukking ook meer ge-

D schikt is om den zanienhang vau deu Phosi-bo-
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3) rus te vernietigen, dan die welke üapswijze

36 gescliiedt (k),

» Na dus ook eene natuurlijke oorzaak voor

» deze veibindiüg in het ijdel gevonden te heb-

» ben , kom ik eindelijk tot het onderzoek van

» de derde viaag : Wat brengt deze verbinding

» voort ?

)) Deze verbinding brengt een h'gchaam voort,

» dat , of een grooteren trap van brandbaarheid

y> heeft dan de Phosphorus zelve , en dus bij eene

» veel mindere temperatuur branden kan, dan

» de laatste ; of dat voor het calorique eeue veel

j> mindere vatbaarheid heeft , dan elk van zijne

» zaïnenstellende deelen , zoo dat er onder de yer-

D» binding vee' calorique wordt vrijgemaakt, die

» dandcontvlamminjj te weeg brengt. liet eerste

» komt mij echter het waarschijnlijkst voor : om
ï) dat , althans de vereeni^inj? van Phosï)horus' Dol
3> met zwavel eene zamensteliiiig {phosphore nul-

3) phuré) voortlirengt , die veel brandbaarder is,

» dan elk der zamenstellende deelen : waarom
"» men ook hiervan gebruik heeft weten te maken

> tot het bereiden van kaarsen die in glazen bui-

» zen bewaard worden , en oogenblikkelijk vlam

» vatten, zoo dra zij door het breken der bui-

)i) zen gemeenschap met de lucht krijgen. Op
» die

ik") Bladz. 11— 14. vao het andirzock orn <ie ztifont-
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j» (lie zelfde meerdere brandbaarheid is g^groTJcf

j) de zelfontvJamming eens zwavelstoks , die ge-

j) stri'ken in een fleschje , Avaarin vooraf Pliospho-

)> rus gesmolten is, door dezelve met een gloei-

» jeiid ijzer in brand te steten ea schielijk uit te

» blusscben. Hel is daar en boven door andera

» verschijnselen bekend , dat de Fliospliorus ea

» -zv^^avel door onderlinge vereeniging meer ver-

» wandscliap tot hel oxigène verkrijgen , dan z^

» elk aizonderlijk hebben. Immers , wanneer

» men Phosphore sulfuré door distillalie verkr&-

» gen , in water legt , zullen er luchtbellen onl-»

)) W4kke'd worden, die eene stinkende reuk heb-

» ben , en dikwerf in de lucht met eene uitbars-

y> ting ontvlammen enz, ( / )

En na de wijze der verbiöding van liarst mei

Phosph.orus opgegeven te hebben ( /2 ) : laat zich

den Heer van Bemmelen aldus hooren: » Ik

> besluit deilialve hier uit, dat de verwandschap

» tusschen den Phosphorusen harst, niet minder

3» is , dan tusschen den eersten en zwavel , en

y> dat deizelver vereeuJging ook eene zamenslel-

» hng oplevert, die brandbaarder is , dan eea

y> vau beide enr."

Ingevolge dit gevoelen zou de zelRmtvIamming

Van den Phosphorus slechts met eenigc weinijyè

^cifsluudiglieden gelukken kunnen: namelijk njet

zwa-

. (/) Cp bl. 14 cn 15 van hctzelvcé

(ot) Zie bl Ij aidaar.
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Zwavel j luirst en nagdol'ie\ <laar eclitcr uit tjo

proeven, van wcike ik ni deze Verliandeiinj^ ver-

slaj^ gedaan heb, Liijkt, dat er een ^root aantal

zeirbhindigiieden Js, die, de Phosphoms er nude
bedekt zijnde , deze zelfbnlviamming toelaten

(«); zeifitantlighcdGn , omtrent welke men toch

niet beweren zal, dat zij eene verbinding met
dit brandbaar liijchaam ondergaan ! o). Dcibalve,

daar nu de eerste stelling van den Heer van Bem-
in ei en vervalt, namelijk : dat de oorzaak dar

zeljontvlamming van de Phonpliorus gelegen

is in eene verbinding met de daar op geleg-

de stoffen , zoo vervallen ook de beide andere

,

daar uit afgeleide stellingen , als 't ware , van zelve.

Maar verder : » de zekerheid de/er verbinding

> beieikt genoegzaam den boogsten trap , als

» wi) op de juiste overeenkomst der vejscbijnse-

» len letten ; inmiers , wanneer" men een stukje

j) Pbospliorus langzaam warm maakt enz. (/?)"

Doch dit zal ook plaats hebben als men ee« rol-

ittje

(») Zie de mtcstc mijner proeven; en in Hoofcstuk
I. dezer A'deeliug

(o) Want boodaiiig toch zal men zich eene verbindinj

verbeelden , tusschto den Pho^phorus en wo'len .. katuenen eii

Ihmtn stoj/fn, tussclien papitr inhaarimintii , tusbchcii hout ^

zaa^ielf houtskoil en asch, tuischci» zand ea üergjlytrB?
"Welke, zon men ook nog kun.ien vragfn, was de chemi-
sche veibindins: in Proef 4f), tusschen den limiend/aad ea
bet rolletje Phosplioms daarin opgjhanjcn, en vtivulgen»

daaruit getuimeld ?—
C^') Zie het gcftn daarop toisc, hier buven reeds ta«»

dcjicdceiu bluui. !^i3.
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lëlje Pliospharus in kaars- katoen- pluksel indrukt

want ook d^m zal de ontvlamming gesckieden (9);

waarbij echter noch de do»r den Heer van Bem-

nielen fjestelde oorz<tak der verbinding (de ver^

ijUng nümeb'jk der damph-ingslacht) want bel

was buiten het luchtledige 5 noch eene verbinding

zelve kan verondersteld worden ( r ).

En dit bovenge»elde wordt door zijnEd. aan-

gedrongen met de volgende woorden ; „ de ze-

„ kerheid dW verbinding van den Phosphorus,

„ met de opgelegde stofFcn , wordt volkomen»

„ wanneer wij uit dan aard der omslandighedea

„ kunnen aantoonen , dat die verbinding noodza-

„ keüjk moet plaats hebben." En waarom? „Om
„ dat , hoe meer de drukking der dampkrings-

„ lucht wordt weggenomen , de deeltjes van deoa

„ Fhosphorus te vlugger worden , en de zamen-

„ hang verminderd wordt." Hoe kunnen wij ons

soms misleiden ! Hel zou nog te bewijzen staan,

dat de deeltjes van den Phosphoius naar mate de

lucht verijld wojdt vlugger worden; wei heeft dit

plaats naar mate de Phosphorus zich in eenea

meeitleien of niindertn staat van ignicentie be-

vindt (*) j waut in den reeds ver gevordeidon

sla<^

C?3 Zie Proef 76 § 55 en daarbij tfvcns aanmerk, i.

Cf) Vergelijk de laatstvoorgaaudc aanmerk./.

(i) Ik kan dit hier niet breedvoeriger ontwikkelen;

'tnaar moet herinneren aan het .veriichü. ia de vericiiijiise-

isu bij Piocf ?i en ?%, , _
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Staat van Teiijling , bij welke de kwik slecT»fs

ééa duim in de peilbuis opgehouden wordt , ziet

luen eene gcheele verduistering aan den PLos-

pliorus [t)y en bij gevolg geeae werking naar

buiten, {^u)

Het geen de Heer van Bem melen vervol-

gens beweert omtrent het ligcliaam , het welk

uit die veronderstelde verbinding van den Phos-

phorus met de daarop gelegde sloffen geboren

•wordt, als bezittende eenen grooterea trap van

brandbaarheid dan de Pliosphorus zelve , dunkt

mij dat nog zoo zeker niet is ; Avant men onder-

werpe maar eens den gezwavelden Phosjjhorus

Tan Proef i3, aan eene zelfontvlamming , 200

als die van de 70*te Proef, in welk geval men
de onmogelijkheid er van Leviuden zal. Maar

ook

(/) Zie sncler Proef aa in 2; voorts onder Proef 23

tot aói en vooral onder Proef 49 en 50, beide ia a. "

(«) En in een meer volmaakt ijdel, indien de Phos-

phorus maar iii aanraking is niet eenen gaeden leider der

warmte«tof, zoo als in onze j\. ïroef , is het blijkbaar

uit het waargenoiiiene in Proef 73 A. i ; in vergelykiag

van het geen ik bij die proel oiidcr B. i. gezien heb, dat

er in het eerste geval gecne werking naar buiten bij den

Phosphorus plaats moet gehad hebben; terwijl volgens de

stelling van den Heer van Bemmeic n dezelve in dit ge-

val , waar de dvukkine van de lucht in zoo eene greote

mate weggenomen was, en het rolletje zich eenige dagen

in zoo eene vrijheid bevonden had, het wel geheel vluj-

tig geworden zou zign; zie vooits de voljend* aacmciic.

d o;i.ler j öu.



ook de zelfontylamming van eenen z"VTavelstok j

gestreken in eenfleschje, waarin brandende Phos-^

pliorus gebluscht is ( t^ ) , kan , zeer wel uit andere

reden verklaard worden , als uit eene verbinding

Tan den Phospborus met den zwavel. En wat

voorts de barst betreft , om welkers verbinding

met den Pliosphorus in deze proefnemingen te be-

wijzen , de Heer vanBem melen xich zoo veel

moeite geeft («'), beb ik bij de SS^t^ Proef(^),

duidelijk genoeg waargenomen , wat daar van zij

;

en gezien dat het harstpoeder in die gevallen , wel

is waar, eene smelting ondergaat, ontstaande on-

getwijfeld alleen uit de hitte bij de ontvlamming,

of zelfs reeds b^ de ignicentie van den Phospbo-

rus ; terwijl ik mij door het mikroskoop verze-

kerd heb , dat de gesmolten barst in de door de

Ignicentie verwijderde poriën van den Phospho*

rus was ingedrongen , en daar , niet , ( zoo het

scheen), onder de gedaante van eene zamenge-

Stelde stof, maar nog als harst aanwezig was.

Maar ik verschil nog meer van den Heer vatt

B e ram e 1 e n , met opzigt tot het uitwerksel , wan-

neer er al eens tusschen den Phospborus , en de

daarop gelegde stoffen eene chemische verbinding

Yoorvalt : in plaats van dit te beschouwen als de

Z.GEN.IV.D. sS*. Q oor-

(*) Vergelijk hierbij Proef 74. verschynsel tf.

(»') Zie Bladz. 14—16 van het onderxttk.

( « ) Zie OBder Proef 38. in 3»
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borzaak der bewuste ontvlammmg , koml mij

zulks, ten minsten in mijne proeven met gopul-

veriseeiden zwavel (^y z^, veel eer als de oorzaak

Ymi het niet ontvlcinimen van den Phosphorus

voor ; en ik geloof, dat, indien de verijlirig der

lucht spoedig bewerkt wordt , en die zamenstel-

ling van gezwaveldcn Phosphorus wordt voorge-

komen (a), de ontvlamming gelukken zal, om
dat de warmtestof, die anders tot het veroorza-

ken dezer verbinding verspild wordt, en mede

in den zwavel overgaat , of als vrije warmtestof

afgescheidea wordt , dan behouden zal blijven.

Wij zoeken dei halve de oorzaak van de zelfont-

ylamming van den Phosphorus ni 't ijdel , niet in

eene verbinding tusschen danzelven en de daar-

mede bedekte stoffen ; en kunnen diensvolgens

ons met het hier voori;estelde gevoelen van den

Heer van Bèm melen niet vereenigen.

5 85. C. Het derde gevoelen is : dat het calo-

rique het welk uit het oxigene der verijlde Lucht

tvordt losgezet , zich rondom den Phosphorus

ophoopt y waar door dezehe zoo zeer i.'eru>armd

wordt j

(f) Proef iS en 39.

(x) Want alleen bij deze en bij geena der andere stof-

fen, heb ik zoodanig eene verbiiidisig kunnen opmcvkc».
f

(«) Waartoe men met oenen grooteren liichtponip, zoo

als de Heer van Benimelen gebruikt heeft, iu suai i*l

cyn, vergelijt Aaumcrk. / ond^r J 39.

^
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wordt , dat hij ontvlamt. Aldus dacht de kun-

dige ontdekker van dit phoeuomen, de Heer van

M a r u m , onjlrent de oorzaak van hetzelve j en

men leze zijne meermalen aangehaalde verhande-*

lincf over dit onderwerp , hoe veel grond van,

waarschijnhjkheid vindt men y nog onbekend ziin»

de met de uitkomsten der nu medegedeelde proe-

ten , dan niet voor de regtmatiglieid dezer stel-

ling. Welaan , laat ons hooien . welke redenen-

zijn Ed. ten bewijze er van bijbrengt : » Van

» den Phosphorus rijzen gestadig rlug wordende

> deeltjes \n den dampkringslucht op ; dit leert

j» de spoedige verdv/ijning , wanneer hij aan de

3) dampkiifigslucht is blootgesteld: dan, zoo dra

» de lucbt tot eenen zekeren trap veiijid is, kun-

» • nen de vlugge deeltjes of uitvloeisels van dc?^

X> Pho'ïpliorus , zich niet langer in de lucht op^t

» heffen : dit oprijzeH dezer deeltjes kan immeiSr

» niet langer gebeuven , dan zoo lang zij soortge-

3» lijk hgter zijn dan de dampkringslucht. Zoo

» dra derhalve de lucht tot dien trap verijld is',*

7) dat deze Phosphorus- deeltjes of uitvloeisels zicK

I» daarin niet meer kunnen ophefTen , blijven zij

» hangen rondom den Pliosphorus , waaruit zij

10 vooi tkomen. De vereeniging van het oxigené

> met deze Phosphorus- deeltjes geschiedt nu, oni

)) deze reden , alleen nabij den Phosphorus , die

3> deze uitvloeisels afgeeft j en de daarmede ge-

j» paard gaande loszetting van 't calori^ue , 't We'k

Q 2 ziel
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3» zich als eene lichtende stoffe rertoout, dus nu

> ook alleen bij den Phosphoius plaats hebben-

» de , zoo moet dan ook het licht , het geen aan

> den Phosphorus in dit geval gezien wordt , veel

ï> sterker zijn, dan toen de Phosphorus deeltjes

y> zich van denzelven verhieven ; en dus de los-

3) zetting van 't calorique , 't welk er bij de ver»

5> eeniging ran 't oxigène met deze deeltjes ge-

» beurt, niet bepaaldelijk alleen bij den Phos-

)) phorus plaats had."

» Dit nu van het oxigene losgezette calorique y

» het geen zich in verijlde lucht , wegens zijne

> meerdere ophooping rondsom den Phosphorus

,

H als een sterk licht vertoont , moet ook tevens

I» den Phosphorus verwarmen. Hier uit laat zich

> nu de reden van de ontvlamming van denPhos-

7> phorus in verijlde lucht, wanneer hij met ka-

3» toen omwonden is, zeer duidelijk verstaan, {b)

, Ik erken , deze verklaring van het veischijnsel

der bewuste zelfontvlamming heeft, in 't eeiste

voorkomen , veel aannemelijks ; doch door de

uitkomsten mijner proeven geleid , heb ik in vele

opzigten daar omtrent anders moeten denken. Ik

ga dit gevoelen dan in nadere overweging nemen

:

)» van den Phosphorus," dus schrijft de Heer van

J^arum, D rijzen gestadig vlug wordende deel-

» tjes

( > ) Zie de Verhandeling vui den Neer van Marum
I ö en ?.
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» tjcs op;" en ten bewijze hiervan, wordt zijn«

spoedige verdwijning in de dampkringsluchi

bijgebragt. Dit nu is wel waar in liet gemelde

geval, namelijk, als de Phosphoius aan de wer-

king der dampkringslucht is blootgesteld ; doch

dat er ook in verijlde dampkringsiuclit, uit den-

zelven vlugge deeltjes uitvloeijen, lijdt uitzonde-

ring; immers in een meer volmaakt ijdel, indien

de Phosphorus maar in aanraking is, met eeneu

leider der warmtestof, zal dezelve geen , ten min-

sten geen noemenswaardig verlies van zoogenaam-

de vlugge deeltjes ondergaan, blijkens het geen

waargenomen is bij de bovengemelde 71ste Proef

(c); en zoo dit uitvloeijen al plaats heeft, is het

Q 5 echter

^c) Dat er, bg die proef, zich geene deeltjes uit den

Phosphorus ontlast hadden , is , dunkt mij , allerduide-

lijkït, indien men nagaat, wat er plaats greep, bg her in-

laten van stikgas in den recipiënt, waarin zich het rolletje

bevond, zie onder Proef 73 A. in vergelijking van het geen

plaats had bij het rolletje van Proef 7*, (zie in Proef.75.

B.) waar het glaasje geheel verlicht werd, voor welk licht

ik geene andere oorzaak weet te vindea , dan alleen ia

cenige deeltjes Phosphorus nic denzclven uitgevloeid , tij-

dens het rolletje aan dit ijdel onderworpen was geweest.

Doch daar dit verschijnsel in het eerste geval zich niet var.

toonde , 200 mogen wij daaruit besluiten, dat er toen geene

zoodanige uitvloeijing heeft plaats gehad : en nu in aan-

merking nemende, den «ard der aanrakende ligchamen ia

die beide gevallen ; worden wg dan niet gewezen op de

warmtestof als oorzaak yan het uitvloeijen dier deeltjes* uit

den Phosphorus ? waaromtrent men de nadere ysijclariüg

vindt in 't vervolg v«n dit Hoofdstuk.



ecliter ie weinig (rf) j om daaruit zooreel warm-

testof te verkri)g,en , dat de ontvlamming vao dea

Phosphorus veroorzaakt wordt 5 zelfs schiint hel dat

bij een geheel gemis van licht, de warmtestof ,die

volgens de Heer van Ma rum, in die mtvioei-»

jelen zich bevindt, niet werkzaam kan zijn (^);

doch dit daar latende , betwijfele ik zeer, of er

wel in de gewone beproevingen (ƒ), gedurende

de ignicentie , van het begin af, dat deze zich

voordoet {g) » eene zoodanige uitvioeijing van

phos-

(rf) Ten bewijze hiervoor bebbe men het rolletje Phos-

yhorus van Proef 72 , zoo als het zich h'er omtrent i«

Proer 73 B. voordeed, als vergelijkend in aanmerking te

nemen ; dan volgt daaruit, dat deze uitvloeiselen, al bij-

zonder veir.ig moeten geweest zijn , en dat wel , bij zoo eene

aanmerkelijke ontheffing van de drukkirg des d?.rapkrings,

gedurende drie oagen , tijdens welke die stofieeltjes niet

eens 200 zeer te zamcn waren gevloeid, dat er bij hunne

ontsteking (_ Proef 73 B. I.) eene genoegzame feoevedüeid

warmtestof wcrdlosgezet, om de ontvlamming io dtiiPhoi-

^borus te bewerken.

(e) Want buiten de aanwezenheid van eene genoegza-

me hoeveelheid lucht, kan de, in de vluggewordene Pho*.

phorus- deeltjes, gebondene warmte^tof, niet aU voelbare

Werkiaam zijn, zoo als blijkt uit Proef 73 B. i. en bijzon»

der aldaar in a, waar de lucht (het gaz aztte atmosphcrique^

Weggenomen wordende, de afscheiding van licht en warm-
tettof uit die stofdeeltjes ook ophield.

(ƒ) Zoodanig eene v/as de hier aangehaalde ^isie

preef niet.

<#^ Pas il viia bes ocgeublik d%c h:i tweede licht zich
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pliospliorlsche deeltjes plaats lieeft (^); en indien

al, dan kan dit niet toegeschreven worden aan

de verijling der lucht ( « ) ; maar moet zijne oor-

zaak vinden in eene ophooping van warmtestof,

in of op den Phosphorus werkzaam ( k ) En ge-

steld, er had zoodanig een mtvloeijen gedurende

Q 4 de

, voordoet. Intusschen zou het gestelek te dezer plaatse,

rog naauwer te bepalen zijn; namelijk: tot van het oogeh-

kiik dac de Phispijoius, na het eerste licht, de veiduiste-

riiig ondergaat.

(^) Ik meen reden te hebbeu om te gelooven, dut jie

phosphorische stof, die zicli bij do phosphoi-escetitie in de

dampkringslucht uit den Phosphorus opheft, fijne deelties

van het wit btkleeds;! zijn ; doch dit wit bekieedsel ver-

teere, zoo als uit de voorgemelde proeven genoegzaam blijkt,

al gaande weg onder de ignhenthx dat er derhalve in die

oogenblikken geene phosphorische stofjes vrij worden, cti

ïich verspreiden, wordt vrij waarschijnlijk ; maar dat, er

echter bij d* ontvlamming pliosphorische stof wordt opgehe-

ven , en wel in eene aanmerkel^ke hoereelheid, ontken ik

niet, maar zal dit ia 't vervolg nader trachten te bewijzen.

(i) Dat door de verijling der lucht zoodanig iets niet

kan te weeg gcbragt worden , blijkt reeds genoegzaam uit

hetgeen ik aangemerkt heb in Aanmerk u in $ B.^, en c en

d in deze % ; maar de reden van dit vlugtig worden van den

Phosphorus moet in de warmtestof gezocht worden, vergc

lijk de laatst voorgaande Aanmerk, c, op het einde; doch

hier omtrent nader in het geen nu anmiddclijk volgt,

(*) Dit wordt blijkbaar door de verscheidenheid in üit*

werking bij het rolletje Phosphorus van Proef 71 , (zie on-

der Proef 73 A- I.) in vergelijking van dat van Proef 71;
(zie Proef 73 B, ij veigelyk Aaiuuerk. « in ^ 85, cj>de

laatst
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de luchtsverijling plaats, dan zouden die Tirvg ge-

worden deeltjes nog niet rondom den Pliosplioru^

Hijven hangen ; maar , indien zij al niet tot bo-

ven in de klok oprezen en daar hun verblijf

namen ( / ) , zouden zij zich zeker door het ge-

heele glas verspreiden (m) : daar het derhalve niet

waar

laatst voorgaande c. Doch in 't bijzonder leide ik het hier

gestelde daaruit af, namelijk dat er bij de phospharescentU ,

en vooral bij de ontvlamming, ecnc iiitdiijving vaa vlsiggo

deeltjes, zoo als het dan werkelijk zigthaar is, zich voor-

doet} het geen duidelijk zal worden uit het geen ik ten bc*

wijze hier voor in 't vervolg zal asnvoercn, terwijl ik te-

ven» eene reden te meer daarvoor, dat in of op den Phos»

phorus werkzame (^opgehoopte hier door ons genoemde)

varmtestof , dit vervlugtigcn van zijne deeltjes bewerkt,

meen te vinden, in het verschil hetwelk men waarneemt

op den reuk bij een stukje Phosphorus, blootgesteld aaa

de dampkringslucht ; in eene lagere of in eene hoogere

temperatuur, in welk laatste geval die uitvloeiselen zich

veel sterker en op eenen grooteren afstand doen merken.

(/) Dit wordt zeer waarschijnlijk uit het geen ik bij

mijue proeven heb opgemerkt, met opzigt tot het opwaarts

uitstrekken van den lichtenden conus (bij Proef i. in % 13.

beschreven, en ook bij andere proeven gemeld) en vooral nit

liet oprijzen van het lichtend wolkje , tot hetwelk die conus

aich vormt, (zie bij die Proef in § 14) I\Ien vergelijke ook

liet geen de Heer van Bemmelen, op het geen de Heer

van Marum ten dezen opzigte beweert, heeft aange-

tnerkt, in deszeifs onderzoek bladz 6 en 7; zie aok nog

io Aanmerk, o hier zoo onmiddclijk volgende,

(m) Dit blijkt ook uit het geen waargenomen is bQ

fiQtl 73 (iie bij die proef B. ia 1), .ea io de meeste ge»

vslleai
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waarscliljnliik is, dat er zoodanig eetie uitvloei-
^

iinc uit den Phosphorus, tijdens de verder gevor-

derde luchtsverijling , meer plaats heeft («), zoo

als de Heer van Marum onderstelt; en nog veel

minder waarschijnlijk, zelfs niet mogehjk, zulk

eene zamenhooping om den Phosphorus vanmt-

gevloeide vlug geworden deeltjes ^o), zoo ver-

Q 5 valt

vallen, wanneer, nadathet liclitwolkje geweken was weer

lucht il. den recipiënt werd ingelaten, zie, bij voorbeeld,

het vierde verschijnsel, gemeld in Proet i.

( » ) Zie de volgende Aanmerk, o op het einde.

f o ^ De Heer v a n M a r um meent , dat de uit den Phos-

phorus uitvloeiende stofjes, uithoofde hunner soortehj.

L zwaarte , wanneer de lucht verijld is , om denPhospho.

,us zullen blijven hangen : ligt kon zijn Ed. op du denk.

beeld komen, dewijl in zijne proeven de Phosphorus op

steunsels geplaatst was, en dus deze ligchaamtjes, als t

ware ecu grond hadden, waarop zij konden rusten, maat

hoe het dan gemaakt in gevallen als in de 49ste Proef § 45.

hij welke de Phosphorus opgehangen werd; want zijn die

deeltjes te zwaar om op te rijzen, dan moesten zij hier neer

vallen, en bij gevolg zou dan, de verklaring van den Heer

vanMarum geldende, in zoodanig geval de bewuste zelf-

ontvlamming onmogelijk zijn; waarvan echter het tegendeel

zoo menigmaal mij gebleken is. En indien er eene gelijk-

haid bestaat tusschen de door den Heer van Marum ver-

•nderstelde uitvloeisels, en de phosphorische stofdeeltjes,

die de vlam van den Phosphorus leveren; of wel, d.edoor

de hitte in den Phosphorus , na eene gcbluschte ontvlamming,

„og uit denzelven uitgaan, dan zou uit het geen bij Proef

,. in de vierde waarneming van S 16., af te leiden zijn, dat

'

de hier bedoelde stofdeeltjes , meerendeels naar het bo-

yendst gedeelte der klok zich begeven j in plaats, datzy onj
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^alt ook liet gefn deze Heer vervolgens omlrenl

die uitvloeiselen beweurt, de vereeniging name-

lijk , van het oxigène
( p^ der verijlde lucht

met dezelven^ en de daarmede gapaard gaan-

de loszetting va?i het calorufie ,
- voorvallende

UI den omtrek van den Phoxp/iorus , waardoor

dsze dan zou aangestoken tporden {q)', want

waai' liet eerste zich nkt voordoet, dadr kan ook

Lei laatste g«en plaat»; Lebben , en zelfs niet in

aan-

den Phosphorns blijven hangen. Daarenboven, houden

jfch die vlugge deeltjes ivmdom den Phospliorus op ? waar-

om ziet men dan niet eenan kring van een flaauw ifcht om
dcnzclv.;n, even eens als bij het uitbaisccn der ontvi^ra-

lEÏng ( in 't ijdel namelijk)? Avant de Phospliorus aan de

dampUringsIucht blootgesteld zijnde, jzict men die uitvloei-

sels in dien tiaauw lichtenden damp, die uit denzelven op*

faat: en daar men dit nog , schoon zeer flaauw, bij het be-

gin dcrluchtsverijling ontwaart, maar vervolgens niets hoe

genaamd daarvan meer ontdekken kan , maakt dit mijn ver-

moeden hoogst waarschijnlijk; namelijk, dat tijdens dc-ver-

der gevorderde vciijling (dat is volgens mijne bedoeling in

iet tweede tiidperk of bij de ignicentie') zulk een uiivloeifen

gten plaats meer heeft. Zie ook de laats,t voorgaande Aan-

merking k.

(p") Zou men niet met even veel regt , uit het ver-

schijnsel van Proef 73 (zie bij deze in B. i.) , en van Proef

63 (zie onder dezelve het 4de verschijnsel), als ook inge-

volge Hoofdst. X. Afdeel. I'. besluiten kunnen tot eene

verbinding van bet azoie der verijlde lucht met de vlugge»

wordene phofphorische stofdeeltjes ?

(j) Dit is bevat in de woorden van den Heer vaa

Marum; ^ De vereeni^itig van het oxigint en». , zie hier»

|>oven bladz. 243.
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•anmerking koinen. Doch gesteld, dat er uil

eeiie Tcrcenioiiig der pliusplioi ische stof (r) , eene

met het oxigène der verijlde lacht , calorique

wordt losgezet, dan moet liet no^ altijd beden-

kelijk voorkomen , ol er wel bij mogeliikheid , in

de zoo zeer verijlde lucht, zoo vet;l oxigène over-

Lljjlt , dat daaruit eeue geuoegaame hoeveelheid

warmtestot' kan losgemaakt woiden , om aan dea

Phosphorus de temperatuur te gereu van te ont-

rlammen ( « ). En op wei ken grond zal men bij

Proef 62. $ 60 , zoo iets kunnen veronderstellen,

Lij welke toch niet ontkend kan worden , dat de

aanwezenheid van oxigène ten uiterste gering moei

(f) Echter niet van ecne uirgcvloei'de of vluggewordene

phesphorjsche stof, want uit hcc laatst vooigaaude is reed»

de onmoi'.elijkheitJ bewezen, dr.c eciie verbinding van oxi-

gène met deze (uitgevloeide of vluggeWorden phospliorus-

dseltjes ) het noodige calorique voor de zelfoiuvlamminf

verkregen kan worden : ik bedoel dan ter dezer plaatse

door èe phosphorischt stof. die namelijk, welke nog ain de

roüetjcs aanwezig is, dus Phosphoru» zelven.

( j ) Wel zal er oxigène genoeg overblijven , om <le

jphosphorisciie stof, die (hoog^ waarschijnlyk in eenen gaz-

vorraige» staat) zich bij het in brand raken van den Phos-

phoru» uit denzelven opheft, te doen vlainmeu; om dat

bet geval daarmede geheel anders is, zijnde namelijk, die

. vlam vatbare stof, reeds met de vereisichre tempcraiuur aan-

gedaan om bij aanraking van het exigène te kunnen bran-

den : doch is hier bet geval met de bedoelde stof geheel

niet; want volgens bovengemelde veronderstelling, zou het

tossewordtn calorique eerst de noodige teniperaiuur ter Oül-,

yltamiug aaa dea Fhos^phorus mocieii gewu.
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geweest zijn? Neen ik geloof veel eer, blijkens

het geen ik bij deze laatstgenielde proef heb waar-

genomen, dat de Pbosphorus van fict oogenblik

der ignicenlie af, tot aan zijne ontvlainniing toe,

niets te maken heeft nu^l het oxigène der hem
omringende kiclit {t\ Daar en boven geeft het

bedenking , hoe in ccnen zoo ver gevorderden

st«at van verijh'ng , dit calorique zoo zeer op ^an

FhospUorus te doen zaraendrukken , dat deze

daar door ontvlamt ? Ter voorkoming van zoo-

danig eene bedenking schijnt het , dat de Heer

vanMarum de noodzakelijkheid der omwinding
van den Phosphorus met katoen , aangenomen

heeft , als waar door het losgezette caloritjne be-

let zou worden om zich in de vcïijlde lucht te

verspreiden ( w ), Doch de onbestaanbaarheid hier

van , is reeds door den Heer van Bemmelen
aangetoond (f^' ^'^ ^^^'^ aiijne waarnemingen

BOg meer bevestigd ( w' ).

Eindelijk , de onbestaanbaarheid van dit ge-

voelen , wordt door mijne ig^te proefneming vol-

lomen bewezen : immers in deze , hadden de

phosphorische uitvloeiselen bij eene gevorderde

ver-

( / ) Laatste Aaniri, ^ , en in 't vervolg bierovcr nadeï»

(k) Vergelijk Aanmerk, c § -6.

(v) Vergelijk Aanmerk, c § ^ö.

Cl»') Vergelijk het verhandelde in HooWstok I. dcZCl

Afdecliug , ca aldaar ouder % 76* /
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yerijtmg , door hunne eigene iwaarle in het o*»

dejslaande scha^iltje moeten nederdalen (x) ; maar

dan moest ook in het schaaltje, waar zich eene

aanracrkehjke menigte dier uitvloeiselen zou ver-

zameld hebben , de vereeniging met het oxigène,

en de afscheiding van het calorique plaats heb-

ben gehad ; en bij gevolg de ontvlamming daar

«en begin genomen hebben. Doch niets van dit

alles gebeurt er: ik heb bij het nemen dierproef,

alleen aan den opgehangen Phospkorus het licht

eerst zien afnemen , namelijk onder het eerste

tijdperk der luchtsverijling ; vervolgens de ver-

duistering van denzelven opgemerkt , die als 't

ware , eene tusschen periode uitmaakte (tusschcïi

bet zoo even gemelde en liet tweede tijdperk),

in welk tweede tijdperk , het liclit aan denzelven

weder toenam , de ignicentie zich voortzette , en

de ontvlamming haar aanzijn kreeg. Geleid door

de verschijnselen bij die proef, kan ik het besluit

,

dat de Heer van Ma rum op zijne veronderstel

bug maakt [y^ , als ook de noodzakelijkheid

om den Pliosphorus met katoen te omwinden,

niet aannemen.

Dan , alhoewel ik met het gevoelen van dea

geleerden ontdekker dezer zellbntTlamming mij

ni«l

(«) Zie ook de laatst voorgaande Aanmerk. «.

(y > ^ Zoo moet dan nu pek htt licht enz." zie lüer b»»

jren bladz. 344.
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niet rereeTjfgf^n lan , moet ik ecliler dankbare

buide aan lietzclre doen ; dewijl het mij den weg

gebaand heeft tot die verklaringen , welke ik nu

,

naar mijne gedacliten , als ware oorzaak van dit

verschijnsel ga voorslellen.

§ 87. II Ik heb tot dus verre in deze Ver-

handeling meermalen wenken gegeven , hoe ik

over de oorzi^ak van de bedoelde ontvlamming

ten naastenhi) denk. De Avarmtestof , die be-

weegoorzaak in zoo vele Nalnur- en Kunstwerk-

tuigen, oefent in deze niet weinig haar vermogen

uit. Doch om dit tè begiijpen , diene men den

Phosphoms regt te kennen in zijne betrekking

tot deze stof; voor mij , hel) ik «it eene reeks

van waarnemingen denzelven bevonrlen te zijn
,

een in zich zehen brandbaar li^chaam , welk

permogen (om in zich zeiven te branden) zijne

oorzaak vindt in de groote hoeveelheid warmte^-

stoj , die hij gebond'n handt , en die als vutl-

hare warmte hare veerlra^Jit begint uit te oe-

fenen f zoo dra zij daartoe in gelegenheid ge-

steld wordt.

' tJit deze hoordstelling,is zeer gemakkelijk het

geheele verschijnsel der zelfonlvlamming van den

Phosphorus , zoo iji- als buiten hetv luchtledige

te verklaren ; tot het eerste tcLtcr bepaalt mij de

\iaag van iiet Geaüotschap.

Het



Het zal nood.Éj zijn, om in de cprste pTaatf'

deze Iioofdsloliing in "'t algemeen te bewijzen,

en dan dezelve in bijzonderheden te ontwikke-

len , welke mijn gevoelen , over dit vei schijnsel

iuliouden , en leiden zullen, om eindelijk het ge-

volg hiervan , de bedoelde zelfontvlamming name-

lijk, uit het regie oogpunt te beschouwen.

A. De Phosphorus is eene zelfstandigheid,

die door alle hedendaagsche scheikundigen onder

de brandbare ligchamen ( s
)
gerangschikt wordt,

en wel mag hij onder dezen de voornaamste plaats

bckleeden ; niet alleen , om dat de Phosphorus

tot zekere tempeiatuur verhit , het zuurjstofgas m
zoa

( 2 ) Volgens de leer der Scheikunde , zijn brandteie-

ligchamen zoudanigen , die eene aanmcikelijke vcrwand-

schap tot het gaz oxigcne hebben: en de verbranding be-,

•staat dan in eene riitloding van dit gas, wzX^s'oxigèns zich"

met het brainlcnd ligchaam vereeiiigt, wa.ar door het caio-

riquc, hetwelk die gas gebondei) hield, vrijwoidt, e»
voelbare hi:;c veroorzaakt, zoo dur de v^siüite dan, en te-

vens ook het licht meer voortkomen uit de'ontleedwordcn-

de levenslucht, dan v/cl uit de ligchamen zelveii; om deze
reden zon dit gas veel eer. dan de Ugchamen zelven, dea
naam moe-fen dragen van hetbraudh'rar weze/i ; en de ligclia»

men, in plaats van brandbare, liever zuurstofgiis itncleedenfü,

moeten genoemd vrorden ; doch het zal te bc-zien staan, of
deze leer. niet ecnigzins anders moet gewijzigd wnrdcn,

'1 mifiste'n , Inflien meiidé zelfonivlaminiug vaa deoPhos.
piiufus in 't lucbtlidige verklaren wil.

-
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5500 ecne groote mate ontleedt {ab), maar ook

Otn dat hij in zich zelven brandbaar is ( c ).

Ak zoodanig ^^nu , houde ik deze zelfstandigheid y

en wie er immer omgang mede gehad , en ge-

leerd heeft, hoe voorziglig men met dit hgchaam

,

uit hoofde van zijne groote brandbaarheid , te

werk moet gaan ; of wie slechts den feilen gloed

bij biandenden Phosphorus gezien heeft , zal

ongetwijfeld denzelven dit vermogen toekennen.

Doch bij de gewone verbranding van dit lig-

chaam, komen nog andere stoffen [d) in aan-

merking , die ligtclijk tot een bedriegelijk be-

sluit leiden kunnen ; maar in 't luclitledige

(waar de Phosphorus dit branden in zich zelven

meer bepaald vertoonen kan , en voor welk ver-

schijn-

(ö) Anderhalf m»al zijn fewigt aan auurstofgas , L»-

V o i s i e r grondbeg. Leel /. bl, 55— 60.

(i) Tot de ontleding van het zuurstofgas moet df

Phosphorus eene temperatuar van 112 F. hebben.

(c) Dat is, volgens mijne bedoeling, dat de Phospho»

rus tot deszelfs branden, niet noodzalcelijk stoffen van el-

ders behoeft, maar dat hij die bg zich zelven bezit. Doch

hiermede wil ik echter niet beweren , dat deze zelfstan-

digheid, onder den toevloed van sommige andere stoffen

(ecnige luchtsoorten), niet feller zoude branden; maar ilc

doel hier op de ignicentie, die, zoo als vervolgens nader

blijken zal, met rcgt den naam van branden vanden Fhos*

phorus in zich zelven, verdient.

((!?) Het cxigèfte der dampkringslucht, en de daarbij

Vi\i gewordeae waruuesiof.
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Scliijnsf'I ik ae benaming van !gniceniie gekózea

heb,) moeten wij hem beschouwen , om oveï*

de regtmatigheid Van dit aan hem toegeschrevert

veimogen , te kunnen oordeelen. Daar wij nu

denzcivcn dit verschijnsel in het hichtledige, zon-

der l)ijkomende brandstoffen , zien opleveren

,

200 kan liij die stof niet ontleenen uit de ligcKa-'

men waarop hij gelegd wordt, en ook niet uit de

Venjlcïe vloeistof, die denzelven omringt, (e);

maar moet ze derhalve in zich zeiren bezitten

(ƒ). Daar en boven zieft wij ook , dat de Phos-

phorns dit phoenomen in het ijdei kan opleveren,

zonder door aangebragte of toegevoegde warmte

daar toe genoodzaakt te zijn ; de corzaak dan

i>cm dit branden , of, met andere woorden , heÊ

brand venvekkend beginsel ^ moet hij almede

in zich zelven hebben : en dit meen ik gelegen

te zijn in eène groote hoeveelheid tpürintestoj

^

' die hij gebonden Jivudt. 't Is zoo , en ik eiken

z.GEïf. IV.D. 2ÓV, R dit

( ff ) Men denke aan Proef 6a en 63. Zie ook in § 85.

(/) Dat de ignicentie in de daad een branden van dea

Phosphoius is, blijkt uit de afscheiding van warmte en'

lichrstof, welke zich daarbij voordoet; en daar er bij den-,

zelv^n tevens eenc* oxigenatie piaats heefc (hctg.-en ik dui-

delijk genoeg bij mijne proeven waargenomen heb , en waar-

van onder Proef 14 in 7. melding gemaakt Wurdt) zou deze

( de /^ «/««;«) met alle regt ccne vtrhrandin^ gc-noenicT

kunnen woiden; waarom ik dan ook den Phosphurus me?

opzigt tot zich zelrerit iö Jco eigenlykca zia, mxbraudbaflr

Uidiaant nueoie.
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dit met de sclicniundigen van onzen tijd , dat de

licht- en waimtestof, die bij brandende b'gclia-

men vrij wordt , in de nieesle gevallen en gioo-

tendeels, niet uil dte ligchanien zelven, maar uil

liet ontleed zuuislolgas vooitkonien ; doch op

welken grond van waarschijnlijkheid zou men

staande willen houden , dat deze beide
, ( de liclit

ei^ warratestof) bij de verbranding slechts enkel

en alleen uit dit gas, of' vve!k gas het ook zijn

mag (^), zullen voortvlueijen ? Hebben alle iig-

chanfen niet eene zekere hoeveelheid warmte-

stof ? zou er eene ruimte lusschen de deeltjes

in de ligchamen zijn , waar zich deze stof niet

bevond {k)? En is zij het niet, die in de lig-

chamen aldus door de kracht der verwandschap

of aantrekking besloten , een gedeelte van hunne

zelfstandigheid en zelfs van hunne vastheid uit-

maakt ( j ) , en welker hoeveelheid naar het ver-

schil der zelfstandighedcn merkehjk verschillende

is? [k). De scheikunde heeft aan dezelve, in die

gevallen , den naam van vastgelegde verbondene

en

(^) Ook in andere gassoorten ondergaat de Phospho»

rus eene ware verbranding , men denke aan het gas azute

(itmospheriquc C zoo als uit mijne proefnemingen biijla) cu

aan het gas acUh muriatique oxighii.

(A) Hoe schoon is dit door La vo is Ier ontwikkeld,

Qrondbcg. Deel 1. bl. i6 en 17.

(/) Lavoisier, Grondlcg. Deel I. bl. ao.

C*} UP*y» Sysumatisch Handboek U Deel W. 153.



:-*

ën 'éVgéhtcjle warmtestof der ligfcliatÈèti tbr|;ës

kend , en zoude men deze den Phosphoius oiii

ifceggen ?

Verre van daar: reeds énkel Let wooid 'zelf^

ontvlamming doet oviS eene aahmer'kelijke lioé-s

Veelheid warmtestof in dit ligcliaam vci onderste!*

kn. ErTdan het verschijnsel zelveh , oih welk

toort te brengen , dit ligchaam eenen höogercü.

'Waimtegraad dan de gewone temperaluur nüüdij.|

hccit ( /
) tot welken het biet door het caloriquJ

d*r verijlde lucht komen kan (/n), en dus on-'

betwistbaar eenen genoegzamen voorraad wariri-<

tcstof bij zich zeiven hebben moet {n),

R 2 Eü

( /) Zie hier boven § 8t.

(ot) Zie hier boven bl. 251.
' i

(«) De zaak bewezen zijnde, dat er m den l'ho^phortiJi

een geiioegzame voonaad, ot d.tt hetzelfde is, ccne grootii

hoeveelheid warmtestof als verborgen ligt , door vvcllie soni-

inige verschijnselen , die ik bij dcuzclvcu vvaargenoinc;^

heb, veroorzaaiic worden; dan is het ons, inti opzigt tot

de bcantft'oordiiig van het vraagstuk om 't even, of dez*.

aan den Phosphorus van natuur eigen, dan Ifan t.-dirs oiit-i^

luiid zij i dit houde men onder het oog bij de benamingeq

die ik dezer warmtestof tot dus verre gegeven heb, als van

vtrbciidcne , eigeiulomliike , yastgeltgdt ., i" een woord ycrhor-.

gem y/armieHof, namelijk zoo lang zij niet in beweging ge-

bra;;t wordt, en iich als voeibaie warmtestof merken lariC'.j

Hoewel wij r.ii niet. Zoo als ik daar zooeven aaii,t;emerkÉ

heb, over den oorsprong van de groote hoeveelheid vvarin-

tcstof in den Phosphorus aanwezig, onderzoek b-hoeve#

i« doen j mogen wg ècïlter onze gedachten dasrover Wet
èfiir
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En in de daad deze voorraad inoet zeer aan-

ïoerkelijk zijn ; immers de hoeveelheid der in den

Phosphorus verborgene wanntestof is zoo groot

,

dat liij daarin alle ons Ijekende vaste ligchamcn

verre overtreft ; want i^ er wel een eenige onder

dezen, die uit zich zelven (o) in 't ijdel zich

ontsteekt, gasvoriflig wordt, en r!ani vat? ]s er

wel een eenige onder de vaste ligchamen , die

tij. Koo eene geringe verhitting , in feilen brand

slaat

eens laten gsan : en dit doende , zoo is het mij voorgeko-

men , dat de Pliosphorus niet allccü van zijne wording af ,-

firetvecl caloriquc begiftigd moet zijn, u't hoofde van de

wijze zijner formering;, maar ook dtt hij door verwand-

^chapskracht eene groote a«ntrekkirg «itoefent op de ver-

bondene warmtestof dier luchtsoortcn, met welke hij ia

saniakiug gesteld wordt; welke wajnitei^tof wanneer deze

eene nadere verwandschap toi deü Pïiosphorus heeft, dan

tot de gr<indstoffen dier luchten, z;ch met den cirstgemel.

den verbinden zal ; hier door de Phosphorus eene hoogere

temperatuur verkdcgende, zal dezelve in eeucn sc?at van

opslurping der grondstoflelijkc deeltjes dier luchten komen,

^aaraii eene nieuwe verbinding volgen moet, welker pro-

duct eene druipbare vloeistof ( phoiphorisch zuur enz.)

zijn zal. Uit deze beschouwing laten zich veic verschijn-

selen, die de Phosphoruï oplevert, verklaren, als bij voorb.

de vermindering in het eerste licht bij onze pDcvcn; de

zelfontvlamming van den PhoJphorus buiten het luchde-

dige in Proef 70; zijne zelfontvlamming in het gas acide

muriatique oxigéiié ; als oojc list uitvJocijen der fijne stof-

deeltjes bij de phosphorescentie en meer andere.

(«) Dat is, zonder van buiten aangebragte warmte, of

door den Phosphorus heet te Uiakcn , ofte wrijven, ufd^or

éënige chemische verbinding van onj^iel^ksooni;;* stofTft

ludten denzciven.
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slnat (pg). En ( r ) . . . Maar genoeg , « zul-

len in ds verdere ontwikkeling van mijn gevoe-

len omtrent het bewuste plioenomen nog bewijzen

voorkomen , ter bevestiging van liet liier boven-

gestelde ; dat de Phosphorus eene groote hoe-

pselheid warmiestofgebonden houdt. En , deze

in den Phosphorus aanwezige warmtestof zat

nis voelbare warmte hare veerhracht begiri'

nen uit te oefenen y zoodra zij daartoe in ge-

legenkcid gesteld wordt. Bit volgS van zelfs,-

want, waar dezs gdcgenheid ontbreekt, daar kan'

die stof niet in werking, met in beweging ko-'

men , maar daar en tegen , waar beweging is, daar;

is ook gewaarwor-ibiig.

Aldus dan l^eb ik in 't algemeen, en als eene'

hoofdstelling beweaen : dat er in den Phosphoi us

R 3 zelveu

(p) Zie in HoofdstuTc X. $64.

(^) Er moet dus war;ntes:of in den Phosphorus aan-

wezig zijn, aie, gepaard met de wein'^c aan denzclvcu op-

gedrcngenc, die tempeiatuur in dit ligchaani veroorzaakt,:^

bij welke bet ontrlamt.

(ƒ) Hierbij zoude ik u»g hebben kunnen voecren: dat

liij de ignktntie van den Phosphorus , de temperatuur ia

«Jeu omtrek van het rolletje aanmerkelijk verhoogd wordt,

(blijkens uit de meergemelde proef met de thermometers^)

welke hitte van derizelven toch afstraslc; en dat er noj.

tflns gcnocgzanie warmtestof bij denzelven overblijft, om-

zijn? ontvlamming te veroorzaken. Veorts ook dat er bij,

«11 gedurende de ontvlamming eete groote hoeveelheid ca-

lorique vrij wordt, het wcljt tocU meestal die vaa dea,

brandendeo ?hoj>phorus is.
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fe\ren fsne gioote hoeveelheid v/armtestof a;jn-*

wezig is, door welke lii:|; branden in ziek zei"

^en van dit ligcliaam , dat is zijne ignicenti»

^eroqrz^akt wordt,

$ 88. B. Laat mij nu deze lioofdstollini^ in

Jjjjzonderheden ontwikkeien, die de veisclsijnselen

pullen verklaren , welke de Pliosphorus bij zijno

Eclfonlvlamming in 't ijdel ojlevejt , en die mijR

|:;evoplen wegens de oorzaken van dit verscl.'ijn-r

pel zullen inhouden; zij zijn deze twee : i'^- D»
fvarmirstoj , die in den PhosphoJ'us aanwizig

is , mopt om denzeli'sn in brand te steden zich

in beweging kunnen zetten i en 2°- in die Oe-a

W-fyij^-ë pijnde, opgeheerd (*) worden.

Voor eerst dan , de wanntestof, die
,
(vergelijk;

§ 87.) in groote hoeveelheid in den Phosphorus,

aanwezig is , moet om denz,elven in brand te

steken , z^ch in beweging hunnen zettan.

Het is eene erkende waarheid , dat zoo lang

Öe ligchamen in rust zijn , zij geen verschijnsel

Icunncn opleveren ; dit geldt ook hier omtrent de

^'armteslof in den Phosphorus. Doch , zullen de

doffen in beweging gebragt worden , dan moeten

?ij daartoe geschikt zijn , en in de gelegenheid

gesteld worden. Beide ^leeft in den Phosjiho--

ifi^s plaats.

JX^
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De -vvartnlestof 'uef zij van nature of door aan-

trekking in den Phospliurus aanwezig (t), is ge-

sel. ikt,'vatl)aar en zelfs genegen tot bewegini,^

Dil laat zich gereedulijk bewijzen : immeis ,
met

alleen is de heweegbaailieid eene eskende eigen-

scliiij> der warmlcstof ; maar bij de minste ver-

bilting van den Phospliovus (k(^), bij eene gc-

'lingc drukking of wrijving van denzelyen (tf ),

zet zij ziels in zoo eene groote male in bewo-

"ino-, dal iiare verschijnselen zich dadelijk aim

R 4 hel

Cf) Zie Aanmerk, n onder § 87. •
, ,

(«) Opmerk, in § 64, voeg er bij Proef 53, en. alle,

die van dcr/xlver inrigting zyn.

Cv) Bij eene geringe verwarming van den Phosphoros

(men denke nan de laatstgemclde Opmerking ia Hootdst.

X.} zet zicii deszelt's verborgene warmtescof terstond zigt-

baar in beweging ; althans uit het geen ik da.irbij vv:iarge-

tiomen lieb , is het blijkbaar dat er iu zoodanig gevai eene

aantrekking plaats heeft, tusschen de warmtesruf die dcii

Phosphorus wordt mede gedeeld, en die in denzelven aan^

vvezig is ; want van waar anders dat net licht Chet welk oiit

mij zoo eens uit te drukken , het voetspoor der warmtcstqï

volgde) van de naar boven g keerde zijde vau h'et i-óiktjè',

ïich bencdenwaarts naar het heetv/ordend ligchaam , op het

welk de Phosphorus gelegd was , begaf. Daar ter plaatse

dan o->k, nam de ontvlamming d;ior de onderlinge ophoÖ-

ping dier warmtesrof eenen aanvi-ng. Dit verschijnsel be-

wijst dus de groote beweegbaarheid der in den Phosphoru»

verborgene warmtestof.

(v) Opmerking in § 64. strekke hier voor ten bewijze,

wit welke blijkt, dat eene geringe zamendrukking '
der

warmtestof (want dit is de wrijving), in den Phosphlra»

ie grootste beweging ia hare deeltjes veraorzaakt.



ïiet gcïigt • en het gevoel doen opmerken; zoo dat

inen (ï:»t sleculs lot Imre vatbaarheid , maar ook

tot hare L-ene:gd'acid in dezen hesluitcn nioat

;

?;e]fs, wanneer de Phosphorus ïnet een koud, de

warmtestof geleidend ligchaam doorkliefd vrojdt,

toont zij genoegzaam hoe los zij met denzeiven

verbonden, en !;oe beweegbaar zij in die verbin-r

ding is (.v). En dit doet zich nog veel sterker

voor, in 't ijdel (j'), of bij een zoo even te vo-

ren aan het ijdel onderworjien rolletje («),waar-i

bij dan de warnjtestof vaii hetzelve, als 't ware

in massa , en met zoo eene sneue beweging naar

liet aanrakende ligcliaam toeschiet, dat er eene

oogenhükkelijte ontvlamming op volgt. Gelijk

dit alles nu de losheid en beweegbaarheid der in

den

(#) Dit verschijnici wordt opgemerkt in $ 65. Niet

geheel onwaarschijnlijk komt mij de toedragt dier iiitwer-

ling aldus vuor : de Phosphorus is dan in 't geval, wc'ik,

ik voorg.:sijeld heh in Aanmerk, -w ondsr $ 87, iiamclijk,

dat hij ?;ijne aantrekkingskracht uitoefent op de warmtestof

der dampkringsluclit , waar door veroorzaakt wordt, dat

hij eene giooteic hoeveelheid bekomt, dan hij bckoudcu

ian » en dus weer afzetten moet. Men vergelijke den

Phosphorus in dezen bij eene met electrieke stof geladen

Vordcnde Leijdsche fle^ch, die gelegenheid heeft van het

geen zij ontvangt, over te zetten aan «ndere ligchamen.

JHet zacht worden van het rolletje bij die insnijding, word;

eroorzaakt door de groote hoeveelheid daar naar toe vloei;»

jjende warmtestof.

(y) Proef 65 en ook Proef 5Ji,

(^z) Proef 64.
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den Pho!?pl oras verborgene warrütestof bewijst,

zoo bevestigt het tevens dcrzelver groote hoeveel-^

heicl in dit brandbaar h'gcliaara aanwezig.

$ 89. Men moet zich echter niet verbeelden

,

dat de warmtestof uit haar zelve altijd in den

Phosphorus iu beweging is; neen, zij is in den-

^zelven 5 even ais in alle andere ligcl;anien,in eenen

staiit van rust, zoo lang zij niet in gelegenheid

gesteld ufordt y om zich in beweging te zetten.

Men geeit der cigcndutTihjke -waimtestof van den

Phosphorus hier loe gelegenheid , door denzclver^

meerdere 'warmlestof op te driegen, dan hem ei-

gen is («); door deze in dit ligchaam zaam te

drukken (6), en weiiigt door nog meer andere-

bewerkingen , doch van welke er geen eene tot

ons ondeiv/erp behoort. Maar , en dit belioort

tot ons onderwerp, ook dan krijgt de eigendora-

lijke verljorgene warnitestof van den Phosphorus ,

gelegenheid , ®m zich in beweging te zetten,,

wanneer hij aan de verijhng der lucht onderwor-

pen wordt. Laat ons nasporen w'elke eene uit-

werking dit op de gemelde stofTe in den Phos-

phorus hebben moet ; of met andere woorden

:

hoe zijne warmtestof daar door in hetpeging

iomt , en hoedanig dan die beweging is.

R 5 Tot

(«) Zoo als in Proef 53 , en Opmerking in $65, ea

Aanmerk, v onder ( 88.

{If) Ofiuerklng ii- $ ^4; en Aacimcik. y ia S ^^
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Tót een regt hei^iip, hos deze beweging der

ivanntestof in dtMi Phospliorus ontstaat , wijze

ik op het natuurlijk vermogen harer veerkracht.

Zij toch wordt met alle rrgt voor een bijzonder

Veerkrachtig wezen gehouden ( c ). Daar nu de

Warmtestof in eene zoo groole mate in den Phos-

phorus aanwezig is , gelijk ik aangetoond hel) in

5 87, zoo dat van haar g^'zegd zou kunnen wor-

den y- dat zij er in opgclioopt waie, zullen der-

balve dcrzelver deeltjes, wanneer de drukking

der lucht wurdt weggenomen , door hare veer-

kracht tot eens zeiere, bewegiit^^ komen (f/)»

en zidi uiteen zetten ( e ).

Aldus dan een denkbeeld gegeven hebbende,

hoe de warmteslol' in den Phospliorus aanwezig,

bij eene luclilsverijüng in beweging komt., zal

ik nu in oveiwcging nemen , koedanig die he^

weging is. Zij beslaat in eene verwijdering tus-

schen hare onderlinge deeltjes. Ik kan mij de

wijze hoe zich dit toedraagt bij den Phosphorns,

aldus

(c) Lavoisier, Grondbir^hisekn dtr Scheiiunde ^ Deel

1. bl. 19 eu 25.

(rf) „ De vcirkrscht in een afgetrokken zin bc-schouvvd,

„ is niets anders ^ als de cigcuscliap, tl'e de dvcKn eens

„ ligchaams hebben om zich van eikanderen te verwijde»

^ ren, wanneer men ze genoodzaakt heeft tot clkandcrea

^ te naderen," Lavoisier Grundbeg- Deel i. bl. 23,

(<) Men weet toch, dat, naar mate de drnkking dit

lucht weggenomen wordt , de Tcerkrachügc vlocistoffc»

. sicb uiueuen.
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iildus verbeelrlen : de veerkradit van dfszelfs

warmtestof dooi' «ene reeds aanmeikeiijke en

verder voortgezet wordende onti'cffing der damp-

Icringsdnikking ( liet -\vcgpQtnpen der lucht) ge-

legenheid totliare v/erking krijgende, zuilen eerst

die deeltjes (warmtestof namelijk ) welke aan den

omtrek van het stukje Phosphorus zich bevinden

,

naar buiten ontwijken voor de vo'gende, die ook

deze kracht uitoefenende , de ecisle , ais 't ware

verdiingen , en ^rclve als voortgedrongen wor-

dende door de weder volgende, wier veerlaacht

mede in wejking koii»*; ; en dit zoo al voort-

gaande krijgt elk voaiafgaand deeltje gelegenlieid

ter verwijdei'ing , en verleent die aan elk vol-

gend, tot aan die genen, welke in het diepst van

liet rolletje liunne veridijfplaats behben. De eer-

sten zullen de) halve door de volgende naar bui*

ten uitgestooten (/) , en deze door de daar aan-

grenzende booger op en verder voortgestuwd

worden ; welker werking zoo lang zal aanhou-

den , als elk der daaiop volgende van de gemel-

de deeltjes gel(>genbeid ter uitzetting verkrijgt,

cn diens-volgens zijne veerkracht kan uitoefenen

ter

(ƒ) Niet slechts in de verijlde lucht, maar vooral ia

^ie Ugchamen, met welken de rolletjes Pliosphnrus zich

in aanraking bevinden (^ indien deze leiders der vvarmrcstof

^n), zullende voortgedroi];i;ene warmtedeclijcs overgaan
j'

^r zal hier dus niet alleen vrijwording, maar ook verpU^t*

<iip^ ^c|f w^rnitestof vooiyaUeiv
,
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tef overwinning der hier bij aanwezige tegen-,

«tanden, [g).

" De bewegiiig der warmtestof in den Plioppho-

riis, te weeg gebragt door eene opheffing der

damp kringsdi likking, is derhalve eene beweging

van deze stof naar buiten. En dit is geene ge-

waagde verondersteiliiig , tegen welk in te bren-

gen zou zijn : dat de warmtestof .,
wegens hare

groote fijnheid de wetten der verijling niet'

volgt , en dus ook niet door uitz-etting {^zoo als

hier in het geval van den Phosphoras) werlc-

zaam is; want de hier boven gegevene oplossing

is gegrond op erkende waarheden
(
h ). Daar en

boren kan men zich zigtbaar ais het ware verte-

gen-

(^) Onder de tegenstanden bij de beweging der lig-

cliamea komen in aanmerking de traagheid aan dezeiven

pigen , en de y/eentand dien zy bieden aan uc kracht, di«

ben in beweging wil brengen. Zeker vrerkcn deze natuur-

krachten ook bij de warmtestof in het geval, over hetwelk

hier gehaudeld wordt; waarbij nog gevoegd moet vierden

^Q poging die deze s:of oefent om verbonden te blijven met

hït ligciiaam (den Piiosphorus), door welk zij zoo zeer

aangetrokken wordt; vergelijk Aanmerk. « in § 87. Naat

mijn inzien, behoort de gcmeïdc kracht van tra!';;heid en-

weerstand, en die poging der warmtestof (daar zoo even

gemeld), mede tot de redenen, uit hoofde van welken de

verijliug der lucht eerst tot zoo eene aanmerkelijke aiate

iQoet gebragt worden, voor das het eigendomlijk calorique

Tan den Phosphorus zich in beweging kan zetten, of ten

inintten als voelbare warmte kan werken.

"(A) Men leze de werken van Lavoisier, Fourcroy,

GrcB (_grundrisf der Sfaturlcirt und chemie') en andere.
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genwoordigen , zoo wel de uitzetting der warm*

tettofy ais derzclver werking naar buiten in ge-

Tal zij opgehoopt is , zoo als bij yoorb. in d«

elecüieke vonk. Immers

1. Met opzigt tot de uitzetting. Een electrie-

ke vonk , die zich bij eene gewone dampkring»-

drukking ter grootte slechts van een speideknop

voordoet, vertoont in haren doorgang door ver-

iilde lucht eenen geheelen liclitkioot of koiorn.

Zoo zien wij in deze uitzetting dei- ciectrieke

stof, de hooge waarschijnlijkheid van de door

mij betoogde uitzettmg der warmte - deeltjes ia

den Phosphorus ; welke waarschijnlijkheid tot

eene volkomene zekerheid overgaat, indien men

aanneemt (gelijk het iudedaad aangenomen moet

worden), dat er in de electrieke vonk eenegroo-

te hoeveelheid warmtestof zaam gedrongen is (/)j

zoo dat dan de uiti)reiding van het electrieke h'cht

in het gemelde geval zeker aan de groote veer-

kracht der warmteslof moet toegekend worden^

!Maar ook

2. dal namelijk de uitzetting der warmtestof

in den Phosphorus bij deze proefnemingen , eene

beweging naar buiten zij , bestaande in eene

' poging

(») Het behoort niet tet deze Verhandeling, ora dit

omtrent de electrieke stof aan te toonen; doch slecht» hier

aan denkende , dat deze stof ia een oogenblik ontvlambar»

ïtoifen aansteekt, zal men een overtuigend bewijs vindeq

voor de groocc hoeveelheid warmtestof, die ?a^ bevat» .
>
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^gihg nie dejzelvcr deeltjes nitoefeneri om déö

Pliospliorus Ie ontwijken , wordt door het ver-

scliljnsel der zelionliading van eene Leijdsdie flescli

in 't lucl.teldige (X- /) , of dat hetzelfde is , der weg-

Vlüei;ing van eeue opgehoopte lioevecllicid elec-

tficke stuf, ziglbaar gemaakt ^ en buiten allen twij-

fel gesteld ; want de heistelling der flescli kan tocU

fiiet wel anders, dan aan de groote veerkracht

^

die de electneke stoidceitjes in dit gevül iiitoel'e-

»en , toegeschreven worden ; en dewijl deze stof

in zoo eonc groote mate caloriijue gebonden houdt
>

zal bijgevolg dit uitwerksel aan de veerkracht ert

uitzetting van dit caiorit^ue zelf toegekend moctert

TVordcu {ffi)i

(^) Proef 77. S 59.

(/) Jndieu ik oordeelen moet naar de Weinige partij^

die men hiervan in het verklaren van het laden d'.r Leijd-

Bche flesch tot nog toe getrokken beeft, zou ik dit cene

nieuwe ontdekking kunnen noemen.

(»?) Niet geheel oneigCHaartig zou men in dit geval,

een roUetje Phosphorus bij eene Leijdschc flesch kunnen

vergelijken, en hetgeen deze voor de elcctrieke stof is ^

geene voor de warmtestof zich voorstellen; immers gelijk

de drukking van den dampkring tot het laden, en behou-

den der lading bij de fltsch noodzakelijk is, blijkens Proef

77, alz o ook is die zelide lucht, en hare drukking voor

den Phosphorus behoefte, om zich warmtestof aan te schaf-

fcn , al. hans om die te behouden ; en, gelijk bij de flesch,

deze drukking weggenomen zijnde, zij zich van zelfs oat-

Jfladt; zoo ook ontlast zich de Phosphorus, onder eene g$«

iJÜke otQUaadJ^iii^id van znae verborgcas vuurstpf'
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§ 90. Na aldus aangetoond te lieLben, datr

om dea Pliosplioius tot ecne zelfontvlaiDniing iü

't Ijdel te brengen , zijr.e warrntestof in bewe--

ging moet komen («)y z«l zulks echter no^

niet gelukken (o), indien die Uof in hare

beweging niet werd opgeteerd. Dat als eca

tweede voreisclite
( $ 89 ) tot liet onlsleken vaa

deu Phospfiorus bij deze proeven gevorderd

,

ga ik nu onlwikkelen.

Dewijl de warrntestof zich door uitstooting en

voortdrijviug harer deeltjes naar builen , zoo a!$

in ^ 89 bewezen is, uit den Phosphorus bij eene>

rergevorderde luchlsverijling ontlasten kan (/?)>

zai

(» ) Zijnde dit het eerste vereischtc voorgesteld in $ Spu

(o) Ingevolge hetgeen in de laatstvooigaande % be-

wezen is.

(^) Geheel en al kan de Phosphorus door deze bewer-

king (de lachtjvenjling) niet van zijne warn:tcstof beioofd

^yorden : dit volgt uit ht^t afnemend vermogen der veei^

kracht van derzciver laacstovEtblijvende declrjes. Ter op^

hclJering hier van , denke men aau de luchtdeeltjes , die

alijj nog overblijven in cenen ontvanger, uit welki.'n de
lucht tot den uitersten graad weggenomen is; gelijk, de^e^

wcinieen dan nog den geheelen inhoud der klok vervullen»

ftüo zon men ook hier bij den Phoi-phorus , indien zooda-

nig eene verre uitputting der wanntesiuf Diogclijk ware,-

zich het geval verbeelden moeten. Doch zoodanig iets is

niet mugelijk, uit hoofde der tegenstandbiedingen van het

calorique (ïie Aaiimerk. g § 89); en ook oni redenen, die

ons nog in 't vervolg zullvn voorkomen : gedeeltelijk der-

halve maar, zal de warrntestof door middel dir luchtsrer*

^ling den Ptiu;)^horus kuuuea ouiwijkeo^
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tel 2ij daarvan gebruik maken, nh haar bier ton
de gelegenJieid gegever. wordt ', .en dit zal ten ge-
Tolge LeLhen dat de zelfontsteking en ontvlam^
mmgvm dcü P{ios|,Jio. us gocne plaats grijpt. Di^
gelegetiheid nu wordt der in heWeging gezette
warn)tes[of gegeven , als men de rolletjes met
zoodanige Ugchamcn in aanraking stelt, die
deze stof gereedclijk geleiden. Dit heeft geen
liUvoeng bewijs noodig. Het is tocl, bij den
Phusphorus even zoo zeker, als in dk ander ge-
val

,
dat vooiigedrongene warmtestof, door 1/<t,

chamen voor hare leiding geschikt
, opgenomen

kan worden. Maar wat zal dan hel gevolg, in
zoodanig geval

, hicr bij dm Phospiiorus zijn ?
Immers dat hij het tweede vereischte hetwelk ik
te voren bewezen heb , dat tot zijne zelfonlvlam-
ïDing in 't ijdel noo<lzakelijk is, de daartoe i.^/--.

eiicki wordende temperatuur {q) niet zal kun-
nen aannemen, en dicnsvolgens niet slechts niet
ontvlammen (r)j maar zelfs niet ontstoken zal
worden, of bianden (.-). En wanneer de druk-
king der lücht in grootere mate, als gewoonlijk
bjj de hier voren vermelde proeven /weggeno-

men
,

<?) Zie het vorige Hoofdstuk, en aldaar onder J 74.

(O Blijkens alle de door mij genomeae proeven, bij
welke de Phosphorus met goede leiders der warmtc«of ia
«anrakirg wa».

CO Men denVe aan die proeven, h^ welke de Pfaüu
fhorus op metalea gelegd wai.

J
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jnën , dat ii^ , het ijdel tot éené ihéèrdéj'e irö{kÖ-3'

itiei)heid gebragt woidt^ dan zal de PlioSphörUSj

zicli, niet eens iri Y allerminste zelfs niet lich-i

tende knnnen worden (f). > ^^ -

En in de datidj laat mij dit hier bij tnögérf

opmerken 5 zou men wel eene andere uitkottisÉ

lü.'bben kunnen Verwachten, dan on^e ^i"» proeft

neming heeft opgeleverd j indien men a priori

heschöüwd , of slechts verondersteld had , dat

de warmtestof in den PhosphoruS aartWezig, de

oorzaak zijner zelfontvlamming in 't ijdel ware?

Immers men zou zicb dari natuurhjker wiJ2S€ dé

zaak aldus voorstellen : is te zaamgeschóold calo-

riquè in dem Pliösphörus de oorzadk van dit ver-

schijnsel , dan moet betzelve , wanneer de drukking^

van den dampkring Weggenomen Wordt ^ door uit-f

oefeningvan Zijne veerkracht voortgedreven wor-

den , waar hjj , ingeval dan deze zich uitzetteudd

WarmtestofdeeltJGS met eenig voor derzelver leiding

geschikt ligchftam in aanraking gesteld Wöiden ^

onmerkbaar, zonder eenig uitwendig vermogerf

Hitteoefeaen j den Phosphorus ontwijken zuliea.

J gi. Men zou echter hier over als eene bedeh-5

kUig kunnen inbrengen , het verschil in ver^

itihijmelen btj dergelijke gevallen > want er zi^xi

Z.GEN.IV.D. s/5^. S voor*

C») ï*roef 71 èn ?»; doCli bijzonder de eerste dczéf/
%««r het gebruikt ligchasia eea b«ter leider w**^
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toórbeeldeti , dat de Fi'ospliorus bij eene aatita-k

Iting met even goede ieidurs der warmtestof , zich

ecliter Jiclitende bleef' vertootieu ( « ) : en dat

,

in gelijke mate van ijlheid der lucht ais in Proef

>j 1 , zich echter lichtende verschijnselen voorde-

den
(
u ): Met opzigt tot het eeiste gedeelte dezer

bedenking valt aan te merken : dat bij die proe*

Ten , op welke hier geoogd woidl j de luchl niet

tol zoo een gering overblijfsel was weggenomeh als

m Proef 7 1 , noch kan worden : en deze nu , de

overblijvende lucht namelijk, moet nien beschou-

wen als eene den Phosphorus aanrakende stoSe, in

welke zich deszelfs in beweging gesteld calorique

tracht over te planten {w): dit dan j en vooral

dat de warmtestof in de I'bosphorus zich naar

alle kanten uitzet, en zoo tot al wat dcnzelven

aanraakt, tracht over te gaan, dit dan zeg ik, in

aanmerking nemende , en tevens dat verijlde lucht

,

als een onvolkomen geleider der warmtestof sleclils

weinig van deze laatste ontvangen kan , verklaart

het, hoe zij, die in den Phosphorus in bewe-

ging is , eene stuiting ondergaan en zich dus aan

den omtrek van het rolletje eenigzins ophoopen

mü«it

(«) Zoo als bij Proef 15—18, (zie onder dezelve in

t®) en bij Proef 27—30 en Proef 50.

(f) Proef 7a verschijnsel a-,

(w) Dit wordt duidelijk uit het geen in de bicrop o» J
|Hi4delj^]( volg«a«l« $ $ bdhandeld WQidt.
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üibfei; {x). De erschijtisëlen waatgèfiomén U)

Pi oef 28, 29 eti 3o, $55, en tij Proef5oj §45^

geveé hieromtrent nog nadere inlichting^ óa&i

dé ignicentie zich aan de bovenwijden en mlein-»

den der rolletjes nög bleef vertoonén ; schoon aari

derzelVèr onderzijden of midden (200 als in Proef

60) weike met metalen in a^tirakirig waren , ziclï

Loegenaarhd ge«ri licht voor deed , immers öra dèif

de daar heen zich rigtèride warmtestof , -Voorwer-

pen aantrof door welke zij veel gemakkeKjker deti

Phosphorüs ontwijken kón , dan door overtegaait

in de daar naaiSt aangrenzende luchtdeeltjes ; docli

«iit hét geval niét zijnde , voor dat gedeelte vari

het calörique het welk van de bovenzijden der roU

letjes tiachlté te ontwijken, moest hetzelve daar

è'ene sluiting ondervinden , èehigzihs ophooper»

èti aan die punten lichten (j'JS^). Dit nu zal^

S 2 naat
^tjid ïarf lav oox "•f«<>v S'»'s

(*) Eenigzinsi vtfarit er tan in zooÓanïj eèng;vül slech'JJ

èene geringe uphuoi;ing van warmtestof aan den omtrek vaè

den Phosphorns plaats hebben, om dat er te Veel door da

warmtcleidende ligcharacn afgeleid wordt: waarom èr ook;

aan die punten niet dan' ecne zwakke of geringe ignicentie^

naauwelijks dien naam vt?rdienende , zich voor kan doen;

ik geef daaraan echter dien naam, om dat Tan de eerste

^ertooning vari het tweede licht (uit vvelks' meerde re z«-

menvioeijiag, de volïtdige ignicentie of ontsteking van deal

t'Uosphorus ontstaat), er wcrkelQk een branden aan dea

Piiosphorus voorvalt. : r- fa""-' «"^

(y) Vergelijk het geen hier beneden § 93 veorkomt»

.'•< i|«) Dit licht j of deze zoogenaamde zwakke ignicentie

^

- m
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tidar mijne gedachten , dé reden zijn raft hef nog

tchtend blijven [igniceren) van «Jen Phosi>liorus ^

niettegenstaande hij met goede leiders der vvaim'*

testof voor een gedeelte io aaniaking is.

Wat het ander gedeelte der lüer boven voor-

gestelde bedenking aangaat ; namelijk , dat in

een gelijk geval ( bij eene gelijke mate van huhls*

Verijling) als in Proef 71. zich lichtende verschijn-

selen voordeden («)) ïulks iaat zich gemakkelijk

verklaren uit vorige waarnemingen bij gevallen

tan een minder warmteieidend vermogen der aan-

rakende ligcharoen (/>): te meer is deze beden-

king van weinig belang, om dat het lichten van

den Phospliorus in hel aangevoerde geval zoo ge-

ring en kortstondig was, en niet door eene zeif-

pntvlamming achtervolgd werd (c),

:„• zi^r.:. D«

2al vortr zoo ver het hare verspreiding over de geheele op-

pervlakte van denPhosphorus betreU, al gaande weg bij de

verdere luchrsverijling verminderen; om dat zich de warm»

testof dau meer naar de aanrakende ligciiamen begeert.

(tf) Zoo als bij voorbeeld in de ?aste Proef.

(A) Waar omtrent Proef 47 ook ten voorbeelde dienen

kan. In zoodanig geval heeffereene eenigzins meerdere op-

hooping van warmtestof plaats; daaroai ook sterkere ver-

lichtingen , en soms zelfs kleine flaaüwe ontvlammingen j

doch dit .slechts alleen bij ver voorfgezette verijlingen, eni

dan nog wel kortftondig; waarvan een voorbeeld in het ia

verschijnsel van Proef 72 vootkomt.
^^^ ^

(c) Vergelijk tevens Aanmerk, n ouder $ 78 « eo oo](

4fi Aanmerkingen onder § ^6%
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Th uitkomsten der nu no» nader ovetwogcné

proeven en deze nadere inlichtingen leiden ons

tbt dit resuitaat, dflt de Phosphoru% uit zich

zelven niet ontvlammen kan^ ingeval dezelve

in aanraking is , door bedekking of op welke

wijze ook , met warratestof gereedelijk leidende

ligciiamcn ; om dat dan deszelfs in beweging

gcbragt calorique , het w^elk dit uitwerksel to

weeg moet brengen
,
geiegenbeid heel't om w^

te vloeijen.

$ 92. Die gelegenheid nu wordt aan de eigen-

dommelijke warmtestof van den Pbosphorus, bij

onderwerping aan eene luchlsverijh'ng, ontnomen,

als dezelve geïsoleerd is ; want dan wordt dit

calorique belet wsg èe vloeijen ^ hoopt zich op ^

ontsteekt den Pkosphorus , en doet denzelveit

daarop ontvlammen.
, ,

Tot deze opnierkit^en ben ik dcjor rm\a\

proefnemingen geleid, en reeds heb ik bier bo-

vep ( c? ) de zekerheid van. deze toedragt der zaaJc

aangetoond. Doch de wijze ^ hoe zich dit toe-;

draagt zal ik nu nog nader ontwikkelen. Naar

mijn inzien , zal de warratestof van den PbospUo-

rus in dil geval ( e) zjieh trag^iteti uittestorten of

S 3 ji gfiti"' >T»a»t : Weff

(rf) zie in het voorgaande HoafdsïHk onder § 77, --<

. < # ) Tx? weten,, als dezelve geïsoleerd is ert üjjne w^jlm-

ciJtof door de luchtsvïr^Ung ia bcwegiog woridi gcbragt;"''
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fp-eg te ylöeijen / in of langs de roet denzelven in

Hanraking zijnde ligcharnen ; iriaar dewijl deze

4it niet geieedelijk toelaten, en echter het ge-

melde calorique de popu^g om te ontwijken vpW
houdt, zoo moet hetzelve bij de aanraakpunten

aoo zeer opgehoopt worden , dat de Phpsphorus

te dier plaats de vercischte temperaluur tot ont-r

^teking bekomt , \v«ai"Vau het gevolg de zellont-

.^lamming is.

Het is toch onbetwistbaar, dat de warmtcstof

an denPhosphoius zoowel in dit geval (bij aan-

raking namelijk met isolerende ligchamen) als in

het hier boven voorgestelde (ƒ), die poging om
te ontwijken behouden zal. Paav nu de Phospho-

rus in deze proeven van alle kanten oravingd i^

|»et eene isolsrende stoffe, de lucht namelijk
,

Ipq komt deze iiier het eprst in aanmerking [g],

§ 93. Pe dampkringsluc/it is , wel is waar
,

0en niet-leider der warmtestof , doch het is even

ïcer waar , dat zij deze stof opneemt , en door

verplaatsing harer deelen , aan andere ligchanjen

flezelve kan overzetten ( ^ ). j?/po doet dan ook

de

(/) Zie S 90.

Cg") Ik had £e yerijldê lucht reeds eerder ten dezen ai»."

kigte in aanmerking kuuneii brengen , doch heb dit ge-

spaard om dat het mij incest geschij^t voorkwam er ter de*

H^f plaats van te handelen»

(4) A' van Bem melen, Grondèc^, dtr FrtifosiUrff,
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dff wanntestof van den Phosphorus bij deze proe!^

ven, de veiijling der lucht ver genoeg gevorderd

zijnde , eene poging om zich , als het ware , in

di^zelve uit te stoilen (i), Reeds is in het voiig

Hoofdstuk (k) gedeeltelijk ontwikkeld, in boe

ver dit plaats kan hebben, waarbij ik nog yoegea

moet : dat , behoudens den invloed der meer-

dere of mindere hooge temperataur dier lucht (/)

ook de trap van derzelver verijiiug in aanmerking

komt; want zoolang er bij het tweede tijdperk

der luchtsverijling [m) nog lucht genoeg in dea

recipiënt is (tz) , zal zich de ignicentie meer over

de geheele oppervlakte der rolletjes vertoonen

,

dan wanneer de lucht nog verder uitgepompt

wordt , in welk geval het Ücht zich algaande weg
naar de isolerende zelfstandigheden zal zamen trek-

S 4 ke^

( / ) Zie hier boven $ pr.

(*) Zie hier boven Hoofdstult I. J 75, 83 qn 8l.

(/^ Zie terzelver plaatse § Sutt-inv/

Cot) Bij het tweede tijdperk d^r luchtsyerijUvg , h^ welke
^ichhet tweede licht, of dat der aaiivaukelijke ignicentie, 9^11

denPhosphorus vertoont; want bij het eerste licht, het licht

Atr phosphorcsrentie , heb ik noüil de bewuste zelfoütvlain-

niing in't ijdel zien ontstaan; hetwellt ook onmogelijk plaata

kon hebbei\ , om dat het eene afnemende uitwerking ht^eft-

(«^ Ik heb tevoren in het eerste Hoofdstuic dezer Af-
deeling bewegen, dat er eenige dampl^ringsluchc in dea
recipiënt bij deze proeven moet overblijven, als noodzi-
kclijk ïijnde tot de ontvlamming van denPhosphorus; dotii

hier komt zy niet als zoodanig, maar slechts met betrek;^

king tot de. in beweging xyade wsrmteMof v»n d?a ^koi.^

phoruct in aaumerkiu^.
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ken ( o ). De realen van het eeratgemetde ( het

lichten oyer de gebeele oppervlakte van liet roU

letje) schijnt mij toe gelegen te zijn in de par

ging der warmtestof om zich over te planten ia

4e nog aanwezige lucht, die echter niet genoeg

]kunnende opnemen , deze uitkonjst ten govo!f>ü

heeft. Majft" , bij eene al voortgaande verijüng

moet het tweede gebeuren, naniclijk dat het licht

zich al gaande weg meer naar de aanraakpnnle^

fan het isolerend ligchaara zamentrekt , zoekende

^e ^varmtestqf door hetzelve \veg te vloeiien,

dewijl aan de?e geen ander voorwerp d^ar top

ineer ove^rig is. Aidus dan
,
gelijk ik hier corst

gemeld heb , komt de tj apswijz^ verijlde lucht ip

eene zekere betrekking tot de in beweging ge-

zette warmtcstuf yan den Phpsphorus; die luc!>t

in de recipiënten is derhalve eene den Phosphonis

liiet volmaakt isolerende stpfFe, waarom het dan

pok npodig is dat zij 'm zoo eene groote ma Je rnpet

weggenomen worden, zal de meergemelde zelf-,

ontvlamming gelukken (ƒ?)•

J gl. In 't bijzonder echter oefent liet calorirp\fc

,va,j»
<

" (fl) Dit kan men duidelijk wwrneraen bij eens intig-

ting der proef als onze 49ste.

(/l) Hier nit zou kunnen afgeleid worden, dat hoe vo^-

p:a?Vter bet ijdel wordt, hetzelve zoo veel minder wanij-

K^tpf leidend zal zijn: eene stelling reeds door den GraAf)

^^o K.i^iBfocd beweer^, en niet OAb«ireeen geUte%
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f^rt den Phosptiorus in dit geval deszelfs poging

pm te ontwijken op de zelfstandigheden die de|B^

zciven isoleren. Daar deze ecliter het vermog€^

niet hebben , om al de dan aangevoerd wordend^

warmtestofder rolletjes zoo spoedig voortteleiden

,

pioct hare hoeveellioid bij dcrzelver aanraakpun"

ten vermeerd<^ren. Immeis dat kan niet anders
j

\v;int dewijl met de dmkking der lucht weg te ne-

men , voortgegaan wordt , zoo blijft de voortdrin^

gende kracht der w^rmtedeeltjes , die zich in den

Phosphorus oplipuden , niet alleen werkzaam ,

maar neemt in reden dei" verminderende drukking

%oe ; en die poging om te ontwijken bij de isole-

rende zelfstandigheden alleer^ nog werkzaam zijn-

de
( 5' ) , moet derhalve de zanienvloeijing en opi»

hüoping van het caiorique hij dezen aan den om-

trek van den Phosphorus plaats grijpen j doch daar

vinden die Avarmtestofdeeltjes geenen gereedea

uitweg , maar veelecf eene stuiting; en om dez«

reden kunnen , in het voorhaudeu zijnde geval , di^

stoffen (de isolerende) even als een opgeworpea

dam , tegen het anders wegvloeijende caloriqu»

yan den Phosphorus beschouwd worden. ""'^

Ten gevolge van dit zamenvloeijen en ophoo-

pen der warmiestofdeeltjes bij de gemelde aan-

raakpunten neemt liet tweede iicht daar tei- plaatse

S 5 aaa

(^ ) D? veriülde l^cht i» d^xtofi ajjet ateec iQ SWM» gf?

l^ji zoo even beweaea is. .

'^

, i 1 t
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«an de roüetjer. Phospliorus sterk toe (r); daaf

uu het eerste tiDtelen van dit licht reeds eene

aanvankehike ontsteking {ignicentie) is, bij wel-

ke warmtestof losgeret en oxigènéring bewerkt

wordt, hoezeer zal dan de temperatuur niet ver-

meerderen (*) ! En schoon dit hchten vanden

Phosphorus zich dan nog luaar alleen totdeszclfs

wit bekleed.sel (f) bepyalt
, gaat echter de bewer-

king van dit oogcnbhk af oiet sj)oed voort, zoo dat

weldra de warintegraad tot op het punt eenert^o^-

ledige iguiceritii (w) komt , welke bestaat in

het eigenlijk ontsteken van deqzelvcn in 't ijdel

,

door

(ƒ) Zie onder Proef i , in 't byzonder by Proef 2»,

Proef 35 «n Proef 49.

(j) De intenfiteit van dezen zamenvloed van warmte-

ftof is zoo groot, dat zij hare uitwerking op eenen daarbij

geplaatsten thermometer aannier{iclijk kan doen gevoelen
^

tQO als büven gemeld is,

(^) Dit wit bekleedsel heb ik leeren kennen als eene

oorgloeijing en ontvonking, maar niet als eene voorvlatri"

voortbrenging vatbare stoffe.

( « ) Die uitwerking der warmtestof bij den Phospho.-

yus, waarbij zich het tweede licht vertoont, heb ik, van

derzclver begin af, meermalen eene ontsteking of ignicentU

genoemd; en te regt, want het bestaat in eene ontbinding

van de witte stof der rolletjes, welke stof dan overgaat in

«en zuur, met afscheiding van warmte en lichistof. Doch

alzoo deze werking slechts zeer langzaam voortgaat , ca

iaar door niet merkbaar genoeg is, geef ik dezelve liefst

de benaming van zvakke oï gerlugc^ ook wel aanvankelijk*

jgnicentie , of wel iT^nicentie in hars bf^insflsf: ; indien \\

erkel het woord iguicentit gebruik, bedoel ik altijd dtr-

»ilv»r volledige it.twtrkiitg.



^C '83 )^

jioor ïijne eigene warmtestof bewerkt , tijnde dil

een u^aar branden jan (Jen Phosphorqs ( v ) » ver-r

gezeld gelande ran eene meer spoedige oplossing

zijner witte slof, onder vertooning yan een tezamen-

gcdrongen tintelend en zelfs vurig licht , schoon

pchter nog zoi^der ontwikkehng van ylam (w).

Zoo heb ik dan de wijze en werking ver-

jLlaard, naar welke de Phosphorus , bij deze proef-

peniingen in het ijdd, tot het punt van pntste-r

king uit zich zelven gobragt wordt, on als zoo^

danig branden kan ; en zoo ook is n^ijne hoofd-.

stelling (^ 87) nog \en overvloede bewezen.

§ 95. C. Thans moet ik ten besluite van dit

Hoofdstuk komen op de gevolgen der voorge-*

melde ignicentie (.v), en dit zal ons leiden tot

de zoogenaamde zelfontvianniiing van den Pho«-f

phorus in het luchtledige.

Na al het te yoien behandelde kw ik hier OTer.

zeer

(r) Ik moet hier herinneren, dat door dit hrandtn van
4en Phosphorus , bedoeld wordt de uitvvepking van deszelf»

te zamen gevloeid calorique ter ontsteking van zijn eigen

oxigène, hstvelk uit zif/t zelve;; voor oxigénersr.g vatbaar is ;

aijnde dit deszelfs witte stof, daar in tegendeel de was-

kleiirige hiertoe eerst eene verbinding met een vreemd
oxigène, namelijk dat der verijlde lucht moer aangaan, eq
llus niet uit zich xelye voor 9jcig<inering vatbaar is. .\1

(-»•) Men vergelijke het tweede verschijnsel bij de proe«

en hi?r onmiddelijlt te vitren aangehaald.

(jf) A««)iaerk. r $ 24. » .((««.(^ sb •^M'.-m
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Peer tori rijn : eerst zal ik mij bepalen tot li6t

geen deze ontvJammingen doorgaans voorafgaat
\

CD dan tot het phoeuomen iel ven.

~i. Met opzigt tot bet eerste , h«l' ik doorgaans

Wflargenonien, dat liet opgehoopte cn'.oriqne qan

den omtrek ran denP[io«p!iorus. bij de aanraken-

de punten met een isolerend ligchaani , het vtoei'-

haar worden of smelten van dcszeifs witte stof

Ier dier plaatse veroorzaakt [y) , waarop dan de

ïgnicentie zich verloont. Op de:-c /al echter niet

altijd de ontvlamming volgen; want, behoudens

de vereiscliten tot het formeren der vlam (c),

kan de Phosphoius tot dien graad niet komen,

maar bÜjft slechts brj eene igniceniêe , wanneer

namelijk de isolerende ligchamen niet van dien

ftard zijn , dat zij de warmtestof gcnoegzaani op-

keeren (« ) ook niet in geval van hijomslandig-

beden ( 6 ). Van hier dan , dat , schoon bij ge-i

lyuik van isolerende zellstandighedea (c) , -«.Ie

'g-

(y) Men vergelijke bg eenfg& proeven in Afdeeling I.

het 2de verschijnsel.

(2) Iti Hoofdstuk I. dezer Afcl,eeling, en bijzonder ia

in Hoofdstuk behandeld.

(«) Hiervan mege ten voorbeeld disncn Proef 14 ca

Proef a6. *

^*) Proef 5 en Proef 36, komen hier in aanmerking.

(c) Naar de geschiktheid der zelfsurdigheden, met'

welke de |||ioiphoru« io aanrakic^ 1$. >. ^Uy
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{gfliccntie bevorderd {d) , perfraagd (ê)y rf

uitgewerkt i4»ordt (ƒ), yH)xyrlduurt (^) , of qp-

hottdt (A).

* 3. Met opzigt tot bet tweede , de zelfonU

])lamTning namelijk : door de ignicentie, waar-

Van zoo even gehandeld is , en die rich tot het wit

bekleedsel Van den Phosphorus bepaalt , wordt

,

wanneer geene omstandigheden het verhinderen

( $ 90- ) > ^^ vlamvatbare slof van den Phosphorus

aangestoken («)i 'jf» o*» ^"9 duidelijker uit te

drukken : de zich opeenhoopende warratestof bij

de aanraakpunten der isolerende ligchamen , eene

gloeijing en smelting in de witte stof van dea -

Pljospliönis te we€'g brengende, veroorzaakt te*

vens , dat daar ter plaatse hel wasklc urige gedeelte

vloeibaar wordt : hier door ontstaat er hoogstwaar-

schijnlijk eene verbinding (*), ten minste eene

za-

(rf) Proef 36.

(e) Proef 5 en Proef 26 en andere proeven.

(ƒ) Zoodanig eene uitwerking had Proef 5, en ocSt

Froef 36.

(5) Proef 36. .)

(A) Proef 14 en Proef a«.
^'"'

"''(i") Dat ik zoodanig eene onderscheiding in de be>

•tanddeelen van den Phosphorus maak , eene onderschei»

éiffg namelijk, tnsschen vlamvatbare en nUt rlamwtiare,

maar voor eene igmeentie vatbare stoffe , is op wraamemiB*

gcD ia êt vorige Afdeeling op proeven gegrond. J «t

6.X^) ^^^ d« vlamvatbace, zyatl^ dit de wasUeunge stof

v«fl
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iannenvloeijirg dier beide , nainciijk v«n een ge-a

deelle der wiUe en waskleurige stof; waarvan daü

het gevoigis een sterker gloed in hel licht ter dier

plaatse aan den Pliospliorus zich rertoonejide ( / ) ^

het gloeijerid uitspatten (m), voorts het gasvormig-

worden der vlamvatbare stof ( n ) die dan in ver-

eeoiging met het oxigènè eerst der wille stof (o),

en dan met dat der irerijlde lucht (p), door dé

toegenomene ignicentie aangestoken wordt , en

aich in de gedaante eener vlam voordoende, allé

die fraaije veischijnselen levert ( <y
) door weike'

deze proeven aan het oog zoo zeer voldoen.

Zoo'

Vaö den Pho5phorus , voor derzelver ontvlamming eerst

«melt, en ztch met die witte stof, welke in bet zeltde ge-

val van imeking is, veri>indt , heb ik verscheidene nialcM

waargenomenk

(/) Hiervan is bij sommige proevea melding gemaakt

in het ade verschijnsal, zie Proef i, 19, aa, 49 en andere.'

(ot) Bijzonder in Proef i , en daar in 3
ó' gemeld.

(») Ten minste zich oplossen iü zoodanig eene fijn*

tof» die wel voor^tf;wr»ï<^ gehouden kan worden; de rook,

die bg deze proeven de vlam omringt, bewijst zulks ook^

(0) Dat deze stof wezenlijk osigène verborgen houdt,

keb ik in den loop der Verhandeling genoegzaam bewe-

zen; vergelijk tqzouder 5 73, nader nog Aanmerk, w 00-

der $ 94.

, (ƒ) Dat bierbij oxigène der verijlde lucht tot het

voortzetten en onderbonden der vlam aanwezig zijn moet^'

is bewezen in bet eerste Hoofdstuk dezer Afdeeling.

(7) Van welke uitvoerig melding 't» gemaakc onder dq'

^1 206 even aaugeaaalJe proeven^
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tm iieb ik dan nu mijne gedachten oTér <iié

p!,öenomen ontwikkeld 5
gedachten d.e gegrond

Bijn op naauwkeurige waarnemingen, juiste proe-

ven en eigene bevindingen; fot welker geheeleea

duidelijke opgave niet wel een minder uitvoerig

verslag voldoende zou geweest zijn. Dit verschijn-

»el bij den Phosphorus moge thans, en iu 't ver-

Volg, nog eene zei.fontvlamming genoemd wor-

den, om dat desxelfs oorzaak in dit ligdiaam zel-

ve ligt ; maar , niet om dat het buiten zich geea

oorzaak van deszelfs aanwezen hebben zou, of,

om dat die oorzaak onbekend is. Wij welen uu,

dat het de warmtcstof is , die in den Phosphorus

zelven zicli bevindt , doch too lang in dezen stil

en verborgen blijft j als de gewone drukking vaii

den dampkring plaats heelt, maar van die druk-

3cing ontheven wordende ^ hare veerkracht uiU

oefent ^ te voorschijn treedt , en alle die uitwerk-

selen , tot dus verre Vermeld , Voortbrengt ; diö

echter , voor zoo verre zij zich aan het oog ver-

toonen, hun bestaan niet zouden kunnen krij-

gen , zoo er aan den omtrek van den Phosphorus

geene , voor oxigenéring vatbare , stotTeu (r)

aanwezig vraren.

HOOFD^

(f) Déze stoffen zijn, zoo als gezegd is, voor eem
het witte omkleedsel des Phosphorus zelyen, «n tea wce-^

A* t het gu oxig4a« der verijide lucht.
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HOOFDSTUK ÏII.

JBedenkingen tegen de voorgestelde verklaring

van het verschijnsel der zelfontvlumming

van den Phosphorus in "'t luchtledige.

$ 96. » (jreene stelling die geene lef^enspraafc

y> lijdt j" dit spieekwooid moi>e ook op mijne

Terklaring van de oorzaak der 2*iirontvlamming

van den Phosphonis in het zoogenaamd luclitle-

dige gelden. En wat ei al tegen nnijn gevoelen

zou kunnen ingebragt worden, kan ik niet bere-

kenen j eenige bedenkingen ecbter die men zou

kunnen maken , zoo als ik vermoede , zal ik nu

voorstellen en oplossen , bij voorbeeld :

Dat het vreemd luidt j om zoo eene grooté

hoeveelheid waimtestof aan eenig ligchaam toe te

kennen , dat daar door dat ligchaam zich zeli in(

jbrand kan steken. Ik zou hierop moeten ant-

woorden ; dat dit met zoo vreemd zij , maar dat

er in tegendeel voorbeelden genoeg zijn , van het

van zelven vuur vatten en in brand raken van

zelfstandigheden , zoo afs van hooi- en stroo~ber-

gen, van hoopen vlas, hennip, oud linnen, vetti-

ge wollen en katoenen stoffen, als ook van hout-^

zaagsel ,
peulvruchten ,

gerooste granen en an-

dere (5). Bij alle deze werkt in zoodanig gev«l

€en0'

(1) Annaki 4c cèemtt Tetii* 2UJ^JIL peg. 249 &<«
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pene groote hopvcelbeid verborgene wartntestof;

tot een punt als 't ware zaamgeschoold , welke

zich als voelbare warm tcstof voordoet , iudienraeA

met ijzeren staven zulke boopeti sondeert.

5 97. In geen een ligchaam wordt door de

i>erijling der lucht de warmte.«tof zoo zeer in

beweging gebragt ; er moet dus waarscbijnli)k no^

eene andeie reden zijn , voor de oorzaak der zelf-

ontvlamniing van den Phosphorus in 'tluchdedige.

Ik moet hierop antwoorden , dat wjj geene iigcha-

men kennen , welke zoo zeer de warratestof aan-

trekken (^), als de PhosphoriiS , maar die dezel-

ve ook weder zoo gereedelijk kunnen afzetten :

daarom zou een rohelje Phosphorus met opzipt

totde waimtestot , vergeieken kunnen wordtin bi|

eene Leidscbe ilesch, met opzigt tot de electrieke

stof (m). En wat de venjiing der lucht op ver-

borgene warratestof kan uitwerken, ziet men in

de verdamping van den Edjer ( t' ) , die in dat ge-

val gasvormig wordt en een treilend bewijs op-

Z.GEN.lV.D.5 5f. T 1«^

(r) De zelfontvlaniming van den Phosphorus buiten hef

luchtledige in gas acidt murialique oxigèrie , en ia bovenge-

mclds jcste proef., komt inij voor toegekend te moeten wor-

den aan deze kracht; immers, in die pro. f was de Pho?.

phorus geïsoleerd en kon wel warmtestof aannemen ; maa^,

kon uiet weer afzetten, hij moest derhalve ontvlammen,

(m) Zie b'adz. 264 aant. x.

(v) Lavoiïier, CrendkeginseUn Detl J, H. |,
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levert Tan hel vermogen zijner verLüigenc vvarm-

teslüf,

§ 98. Indien , zou men vervolgens kunnen te-

genwerpen , door de venjling der luc'it de warm-

tedeeltjes in den Phosphorui. zicli zoo vooitdrin-

gen als hier beweerd is (t^), dan moet a[ zijne

warmtestof naar buiten uitgeslooton worden , en

dus de ontvlamming niet tot stand kunnen ko-

men. Ik antwoord hierop

:

1. Dat die voortdringing der warrateüeeltjes

bepaald is , want men moei zkh dit niet tot in

bet oneindige verbeelden.

3. Dat er aanmCikelijke tegenstan.Ien bij in

aanmerking komen {x), en daaronder wel bij-

ïonder de aantrekking die de Phosphorus op de

warratedeeltjes doet, ais ook dat zij op elkander

eenc zekere drukking uitoefenen , door welke

derzelver uitzetting gematigd wordt.

3, Dat ingeval zij zich meer van den Pho!ï-

phorus zullen kunnen vcrwijdei-en , daartoe dan

gelcgenlieid moet zijn : dat is met andere Vv'oor-

den , dat de Piiospborus dan met goede leideis

der warmtestof in aanraking zijn moei, gelijk als

in Proef 7 1 , docli dat het ijdel ecu niet leider

der warmteslof is {j ). En

4. Dat mijne proeven ten duidelijkste bewij-

(r) Zie $ 89.

(;t) Zie Aanmerking (^) bladz. c63.

<(jr) Zie AumcrkiBS Ci>) bladz. aU».



-K 291 )—

aen , dat de in Le\vcp;ing j^eLrcgte warratedeeltje»

niet ver buiten den Phosphoius vrojden voortga*

drongen : immers in gevallen als bij Proef ig ie

Viaargenomen , dat , indien het rolletje slechts i

«f ij duim opgetrokken vrerd, het dadelijk ont-»

vlamde ( z ). Dit nu kan aan geene andere oor-

zaak toegekend worden , dan dat hetzelve in eene

plaats gebrast werd , tol welke deszeifs voorlge-.

drongene warmtestof nog r:iet bad kunnen komen
j

en bijgevolg dan ook, dat de warmtestof van den

Phospliorus in deze proeven niet op eenen verren

afstand van denzeiven voortgedrongen wordt y e*

het verlies van deze stof nog niet groot geweest

moet zijn ; v/ant de Phospliorus , toen even ver-

plaatst , kregen zijne nog inhoudende warmtedeel-»

ties op nieuw gelegenheid zich naar buiten uit

te storten , en op eens in massa ais 't ware daar

ran gebruik wiiiende maken , ondeivünden zij

eene stuiting en opkeering aan den omtiek vaa

hot rolletje, bijzonder aan dat punt, naar hetweli;

zij het meest toegcschoten waren («) waarvan de ii^

Lrandsteking van den Phosphorus het geyoïg was,

§ 99. IMaar waimeer de zelfstandigheden , me|

welke de Phosphoius in 't luchtledige in aanra*

king is, goede leiders der wamitestof zijn , zal

ï 2 dezg

(a) Zii Aaniaerking («/) bladz. 120.

(/t ) Het welk ongetwijfeld het aaurdakpuflj yjnhït itti
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deze stof immers geheel en al door die leiders

wegvloeijen zonder eenige uitwendige werking

te kunnen vertoonen j het tegendeel doet zich

voor , liier in bestaande , dat de Phosphorus dan

nog hclitende blijft (b). Ik antwoord liier op:

I. Al de warnitestofvan den Phosphorus kan niet

wegvloeijen , om reden te voren reeds gegeven (c).

3. Zij zal geene uitwendige wciking vertoo-

nen, als de lucht ten uiterst verijld is, waarvan

onze 71*'^ Proef ten bewijze Kiuge dienen, doch

daar in de andere gevallen de lucht Biet in die

mate kan weggenomen worden , en het calorique

zich naar alle kanten in den Phosphorus uitzet
;

ïüO kan het niet wel anders of de rolletjes moe-

ten nog eenigen tijd (c?) iicliteüde biijveu (e).

^ lüO.

(i) Proef 15—18, eu 27—30, als ook Proef io.

(c) Zie Aanmerking (^ ) bladz. 271.

(</) lu Aanmerk, (tf^bi 130 komt eeneproefDeniiuiT voor,

«lie aan het geen ik te dezer plaatse in de leerhandeling ge-

schreven heb , een'5 licht bijz;t: in '^ie •pro?f was h-t aan-

rakend ligchaam een niet zeer goede leider derwarmtestof

;

«n echter was het lictit aan den Phosphorus, na een paar

tiren bijna geheel verdwenen: (dathcc nog, hoewel Kaauw-

Jijks aierkbnar een dag of vier voortduurde , moet daaraan

toegeschreven worden, dat de toestel niet volkomen lucht-

digt was}. En ik twijfel zeer of, bij aldien het aanrakend

ligchaam een metaal, of andere zeer goede warnueleider

geweest ware (de toestel volkomen luchtdigt of gesloten

zijnde ) het zoo even gemelde licht wei twee uren zoude

geduurd hebben.

(<) Vergelijk het geen ik op de bedenking S 98 voor»

konende geantwoord Leb.
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^ loo. Indien de in den Phosphoms verbor-

gene warrntestof zoo zeer kan wee;vloeijen , ais

bier boven beweerd wordt
( /) dan moesten de

rolletjes die zoodanig een verlies van caloriqne

ondergaan hebben , dan bij het terug keeren der

dampkringslucht , evenmin zich lichtende vertoo-

nen , als wanneer zij aan eene ontvlamming on-

.derworpen geweest zijn.

Dit n)oge eenigen schijn bebben ; doch naar bet

mij voorkomt zal de weggevloeide waimtestof

,

lerugkeeren, zoo dra de drukking der luclit zich

weer gevoelen doet {g); ten minste zal dePhos-

pborus zich dan weer op nieuw van warmtestof

voorzien kunnen {h); want hij beeft in zooHa-

nicr een geval nog de noodige stof ( zijn wit be-

kleedsel) tot dit einde ; van daar dan ook dat

T 3 de

(ƒ) Proef 71.

(^) Ik verbeeld mij in zoodanig een geval eene zekere

hersteUing van het calorique , het welk den Phosphorus

ontgaan is : te weten , zoo dra er weer lucht woidc inge-

laten en dus de drukking te rug keert, vermindert de uit-

gebreidheid der in den Phospharus overgeblevene warrate-

deeltjes ; de ledige plaat» , welke dnar door ia denzelv»»

Bou ontstaan, moet dooi andere warmtedeeltjes uit de aau-

pakcnde ligchamen aangevuld worden , tot de Phosphorus

w^er die hoeveelheid warmtestof bezit, welke hij te voren

had , ten minste , welke hij nog bevatten kan. Tot nader

begrip hiervan, hebbe men zich een rolletje Phosphorus,

metopzigt tot de warmtestof, even als eenLcidscheflesch,

met opzigt tot de electrieke stof te verbeelden.

(A) Dil i» op te maken uit Aanmerk («) bladz. 859.
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ée pliosphorescentie vfner dadelijk ern aanrtn*

tan nemen. Dcch , dat dit na eeiie geicdene ont-

vlamming niet j-laats heeft , is daar aan toe te

scljrijven, da* er dan bij de uitdrijving der vvarm-

lestofeene verbreking in de derien van den Plias-

Jjhorus plaats heelt , en eene geheele ojjlossinoj

der witte stof.

f ioi. Wanneer tot het welgelukken der zelf-

öntvlamming van den Phosplionis in 't ijdel alleen

tnaar noodig is, zijne warmïestof op te keeren ,

Vaarom gehikt dit pbcenonien dan niet even spoe-

dig en volkomen in die gevallen, bij w^lke d«

rolletjes alleen maar op de vereischte zeUstandig-

heden gelegd waren, als bij die, bij welke zij er

mede omringd of bedekt werden ?

Deze bedenking tou ik als onoplosbaar moe-

ien overlaten ; zoo niet eene gelukkige opmer-

king ( / ) mij in staat stelde reden van dit verschil

in uitwerking te geven (k). Te weten : de Phos-

phorus wordt , zoo d)a dezelve in de dampkrings-

lucht komt, met eene laag pliosphorischzuur be-

dekt ; dit , reeds waargenomen door een Heer

Thenord (/), geeft ons de oplossing. Imnieri

het iaat zich h'gt begrijpen , dat de Pliosphorus zoo

lang

(/) Opmtrk'nj a Hoofdituk X. d;» vorige Afdeeling.

(i) Aanmerking (y) bladz. 159.

•|[/) Zit^lgtm. Komt ea Lttterbodc ye»r 1313. No.anbl. J7^
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lang hij met dil vocut I>ezet is, niet ontvlammen

kan j heUelve most dan op de eéne of anclrre

wijze uit den weg geruirr.d worden : dit nu kan

naar mijn inzien , op tweederlei wijze geschieden ,

Toor eerst : door verdamping , we>ke te weeg

moet gebragt worden , door de hitte aan den

Pliospliorus zeiven aanwezig. Maar, daar dit vocht

tijdj-ns het eerste tijdperk der FucLtsverijhng (dat

'is, zoolang de phosphorescentie duurt) nog eenig-.

zins vermeerdert, moet er noodzakelijk veel warni-

testof besteed worden, om hetzelve te doen yer-

dwijnen, en d*^a Phosphorus op te droogen: hoe

zeer nu moet dit de ignicentie en ontvlammin.f»'

vertragen , moeijelijk , en soms geheel onmo'^e-

lijk maken. Ve; aagen zeg ik ; ran daar dat die

ontvlamming, hij eeue inrigting als in de 49ste

Proef , veel later ^Is bij eene menigte andere

proüven zich voordeed. Maar soms v,'ordt de

jgniecntie, ten mmste de zelfontvlamming er ge-

heel onmogeiijk door ; hetwelk in de beantwoor^

ding der volgende bedenking nader zal ontwik-

keld worden. De tweede wijze, om den Phos-

pLorus van dit vocht te ontdoen, bestaat hierin , daê

ren dezelve legt op, of bever omwindt met zoo-

danige stoffen, in welke hetzelve gereedelijk kan

intreJthen. De meest hiertoe geschikte zelistan-

dlghedcH, zijn zaker katoenen , wollen en linnen

ttojfen , voorts vloei- *iViJiltereer-papier , zach-'

ifi /ioarsoorten y als ook die , tusschen wolke

T 4 Jit
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^ll vocht kan intrekken » houtzaagsel , höuU^

hoolpoeder , asch , zand en dergelijken. In dili

geval nu kan de warmtestof , dic anders besteed

moet worden , om het bovengemelde vocht l»

verdampen , en aan ó.\e bewerking als 't ware

verloren gaat, behouden blijven , en strekken

ter bespoediging van de zelfüntvlammmg. lid

laat zich hieruit dan ook- begrijpen, waarom de

proef eerder gelukt bi) eene geheele , dan bij

eene gcdaelt^dijks bedekking van de rolletjes.

Deze oplossing moge tevens het noodjg licht bij-

aetten aan het veriiandeide in het eeisle Hooldsluk

dezer Afdeeling,

Zoo vinden wij dan ook eene reden te meer

,

waarom de Phosphorus in lioutzaagsel geheel in-

gestoken , ontvlamde ; doch op een schijfje hout

gelegd niet ontvlammen kon ( /n ) ; want behalve

dat fijne gedeelde stoffen, mindere geleiders dei

warmtestof zijn, dan wanneer zij in hun geheel

worden gelaten ,
(en dus in het laatste geval reeds

veel warmtestof wordt afgeleid), wordt die aflei-

ding nog verraeerdei-d door de bovengemelde

vloeistof van den Phosphorus , welke zeker ook

het stukje hout , ter piaatse waar deze het aan-

ïaakt , nat doet worden («), hetwelk niet zoo

spoe-

(«) Zié S 73.

(«) Itnmers dit Vocht zal van den Phosphorus oeder-s

ïaickea op het ligchaain , roet hetwelk dezelve in aanraking

Is; docjj l^r over nader bij de volgende tegenwerping.
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spoedig kunnende intrekken , daar door het hout

hüg meer warmteleidend maakt.

Maar blijft de zwarigheid niet dezelfde met op-*

zigt tot die gevallen , bij welke de Phos])honis om^

wondeü is met, of gelegd op zoodanige zeiistan-

diglieden , die slechte geleiders dei' warmtestof

zijn; als sotnmige haarsoorten (o)» harst (p)
en harstpoeder {q), zegelwas ( r ) ,

pek ( * ) en

dergelijken ; als ook Jj/n gestooten glas ( / ), olie

(a) en meer anderen? Uit de laatstvoorgaande

oplossing ih het tegengestelde afteleiden ; immers

alle de hiergenoemde zeifstandigheden, alsook alle

overjge vette en hartsachtige stoffen , zijn niet ge-

schikt om vochten optenemen : het gevormd pho»*

phorsschzuur moet dus om den Phosphorus blij-

ven hangen ; of liever het zal derwaarts afvloeijen

,

waar de rolletjes door de zelfstandigheden worden

aangeraakt , en de ignicentie of ontvlamming een

begin lou moeten nemen {v)', aan die plaats nu

T 5 zal

(o) Proef 5. f^) Proef 48.

(^) Proef 36. (r) Proef 46.

C») Proef 47. (f) Proef 18.

( « ) Proef 40.

(V) In de 49ste Proef is er ten dezen öpz?gte eenig

Voordeel; daar hmgt die Phosphorus vrij aan een linnea

draad ; het phosphorischzuur zal hier meer of min langj

de zijde van het rolletje afzakken, en aan de onderzijde

zich voor het grootst gedeelte plaatsen , zoo dat de ont-

vlamming aan de bovenz^^de bg den draad een begin zal

emen, gelijk gezien is. j
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Xal bij l^f^volg dit vodit lot eenen m-^er of min

gvooieu dio{)pel zieli zett-r^n , waar door de lioe-

Iteeliieid Tan hetzeive te groot wordt voor de nit-

werking der te voorsrliijn tredende wavmlestof;

an dfiar dan , dat m p'aats dit vocht zai kunnen

uiidaaijita , en de Phospliorus opdroegen , hct-

i^eive veelmeer dient om iiet hewaste calorifjue

Toorlleleiden. In geval echler de Phosphoriis 'm

olie geies;d is , kan hieromtrent eenig verschil

plaats litbbea; te weten, wanneer dit zoo even

-

gemelde^ zuur zich verspreiden kan over de op-

pervlakte d er vloeibare! stoffe, naoet de zelfont-

vlamming voor moj^eiijk gehouflen worden (w);

en in 't bijzonder wanneer die olien weinige wa-

terdeesf^n hebben , en het vermogen bezitten om
hetphos')horisch2uur op tenenjen of er zich mede

te vereenigeu , zoo als met de nagelolie moojeÜjk

wel het geval is. Eindelijk met opzigt lot fijii^

gestooti'n glas, komt het mij onbetwistbaar voor,

dat dit minder vochtintrekkend is, dan) fijn duirz-

zand{x), bij welks beproeving echter het ulti-

matum op bet j^^elukken der ontsteking van (itn

PLospiiorua gebleken is (y) ; deika've kan bij eeue

be>

(w) Aldus heb ik in zoodanig g?va' bij de 40ste proef

eenc gedeeltelijk z^er flaauwe en torcstonaige oatvlain-

iniüg waargenomcD, waar van ik meiJinj gemaakt hei on-

der die proef zelve.

(x) Proef 14 en iu 't bijzonder Proef i6.

(y) Men leze , het gcsn onder de hier aangehaalde

froevca mede|;ede«Id is.
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beproering met glas, dit verschijasel niet Ver^

wacht worden {z).

6 loa. Waarom zou men kunnen rragen tot c2s

tparmtesiof de toeTlugl genomen , daar de iden»

titeit van die stof nog niet voldoende bewezea

js (a)? Dan moge zij door deze proeven eu

waarnemingen als bewezen beschouwd worden 1

"Ter zake echter ; men vraagt, waarom de toe-ii

rlugt genomen tol de warmtestof? ik antwoor«»

<le : om dat alle mijne waarnemingen mij daartoe

opleiden ( 6 ). Het zou overtollig zijn , op nieuv»;

ten liewijze liieivsn vorige redenen te herhalen;

«chter moet ik toch bij deze tegeuwejping herin-

neren aan het rijzen der kwik, in eenen naast

bi] den PLosphörus geplaatsten thermometer , welk

verschijnsel zich vooixioet, kort voor de zelfont-

vlamming van den Phosphorus ( c ) ; en waaraan

dit nu toegeschreven , indien niet aan het uitwerk-

sel van warmte? Immers de thermometer kan in

tik ander geval, niet dan door deze ooriaak rij-

zen

(« ) Zie ook Atnmerk, (^n) bladz. tc8. '

(^) Men (leuke aan de venchillends gevoelenibicrover,

van Gren, Brcfmau, Link, Schercr,JS.ichMr,

de L uc en aaderen.

(*) Blijkbaar uit dit geheele Hoofdstuk en een groot

fedeelte yan het Torige.

(c) Zie iu de tweede Af.'eeling in 't I^egin van Hoofi»

tttk VII. en elders meermalen gemeld*
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zen en ik heb duideJijli genoeg aangetoond , dat

bij zoo eene vergevorderde verijling geene andeie

stof , dan de warmtestot dit veisciiijnsel veroor-

Taken kan. Daarenboven er zijn proeven voorge-

komen , die omtrent dit stuk geene bedenking

meer overlaten : men zie onder anderen , slechts

Proef 5i in vergelijkmj? met Proef 52. In de

eerste dezer (zoo als ook in anderen (d),) zag

men de zelfontvlamming van den Phosphorus ont-

staan , wanneer hij
, ( nabij gebragt zijnde aan

het punt zijner ontvlammmg door nedervalleud

iopervijlsel een zeer goeden leider der warmte-

stof) plotselijk werd aangeraakt, en door welke

oorzaak kon in dit geval de ontvlamming gelujc-

ken ; indien niet door de warmtestof van den Phos-

phonis, ^\e door de ver voortgezette luchtsver-

iiling los geworden
,
geenen uitweg vindende door

bet isolerend ligchaam , van de gelegen beid , diQ

aan dezelve gegeven werd , gebruik trachtte te ma-

ken , zoo in massa naar de opvallende ligchaam-

tjes toeschoot, dat aan derzelver aanraakpunten

itnet den Phosphorus , de hitte tot zijne ontvlam-

ming .«terk genoeg werd. Doch in de andere proef

(de 52sce) waar de in denzdiden staat gebragie

Phosphorus met houtskoolpoeder bestrooid werd,

deed zich noch ontvlamming noch iets bijzonders

voorj uit hoofde dal de waimlestof, hoewel Ics-

genoeg

Qd^ Proef 6$,
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genoeg in den Phosphorus zich bevindende, ech^

ter door de opvallende stofFe , ( als zijnde een Ie

slechten leider van het calorique) niet ontwijken

Jcan , en aan de gemelde warmtestof tot dit ont-

wijken geen betere weg , dan dien zij reeds

had (e), aangeboden werd.— Moeten wij bij de

nitkomsten dezer proeven niet vragen , welke slof

in de geheeie natuur, zal zoo eene leidingen wet-"

ten volgen , indien het niet de warmtestof zij ?

§ io3. Deze nu opgeloste tegenwerpingen ^

zijn mij als de meest belangrijkste voorgekomen

tegen het gevoelen , dat ik aangenomen , ontwik»

keld en beweerd heb , betreffende de oon-aak van

deze zelfontvlamming van den Phosphorus; deze

900 we! als anderen , die er nog zoude bij te

voegen zijn , kunnen den toets niet uitslaan, msav

vervallen uit mijne voorgaande verklaring zelve.

Ik houde het dan voor bewezen , dat de oorzaak

van dit phoenomen , de warmtestof is ; en wel bij-

zondei die , welke in den Phosphorus zelven zich

ophoudt, en in eene aanmerkelijke hoeveelheid

ook dan in beweging wordt gezet, wanneer door

de opheffing der dampL; ingsdrukking hare veer-

kraclit gelegenheid krijgt om derzeiver vermogen

uitteoefenen : dit plaats grijpende , zal elk deeltje

dier stofie , dat in den Phosphorus zich bevindt

,

eene

( e ) Namelijk door h,et kaarskatoen, waarop het rollitje

Phosphorus gelegd was.
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eene grootere ruimte trachten intenemeo , en daaf

door bet een het aader verdringen moeten ; iaj^e-

Tolge waarvan er eene mi^nigtc naar buiten uit-

gestooten , en in de aanrakende bgcharaen als 't

ware overgestort zal worden , bij aldien deze het

Termogen hebben, de gemelde stof optcnemen en

voortteleJden : b.elwelk ons reden geeft van liet

niet ontvlammen van den Phosphorus. Doch, wan»

neer die ligchamen dat vermogen niet bezitten

,

lullen de al meer en meer voortdringende warni-

tedeeltjes aan den omtrek der rolletjes eene stui-

ling ondervinden, zich daar te zamen hoopen,

en dan dezelven ontsteken en vlam doen vatten
j

tot welk eerste hunne witte stof ( als eene oii-

gène bevatte zeUstandigheid) en lot het laatste hel

oxigène der dampkringslucht , volslrekt noodza»

kelijke vereisc}>ten zijn: En dit geeft ons dere-

den van hei ontvlammen van dit brandLaar lig-

chaam bij eene onderwerping aan het ijdel de»

luchtpomp. In dit laatste kunnen zich eciiter eeni-

ge verscheidenheden voordoen ; nameiijk , indien

de Phosphorus door de hier gemelde zelfslandig-

heden , niet ontdaan kan worden van het phospKo-

rischzuur, waarmede hij, aJvorer;s tot de verder

gevorderde verijüng te kunnen komen, over zijne

oppervlakte bedekt wordt: en hier vindt men dan

de oorzaak , dal bij eene lïieerdere inwikkchng

Van de rolletjes in de vcr-eiüclüe isolerende stoffen,

Utirzelver OHtylanuiiing düoigaans eerUer gelukt ^
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^an enkel bij een neerliggen op de gemelde zelf-

standighcden ; tenvijl ook dm , in geval de isoie-

rende stoffen van dien aard zijn , dat zij dit

vocht niet tot zich kunnen nemen , de zeifontvlam-

ming , a] is al het overige naar vereiscbte , echter

niei gelukken zal.

Zie daar de slotsom op alle mijne proeven

,

waarnemingen en overdenkingeii , aangaande da

oorzaak van dit fhoenomen. Zoo als ik deze meen

gevonden te hcbhca , verklaart deze ze'fontvlam-

niine zich eenvoudig en natriurJiik. Ik hojide na

hiermede de vraag, door het Zeeuwsch Geroot-

sCr?ap der Wetenschappen voorgesteld en aan het

hoofd dezer Verhandeling geplaatst, voor beant-»

woord. Draagt dit stuk menigvuldige biijken vaa

mijne geringe kundigheden, eu van het eenvou-

dige der vinding : dan moge ook liier bevestigd

vt'üvden , » dal het eenvoudige het keumeik der

y> waai'heid isl'i

<P





AANMERKINGEN bn BIJVOEGSELEN.

A. Bladz. i3. lij jianm. (g) 1« voegen .-'^

Het is ter geieeder doorvloeijing der luelit uit de

recipiënten naar de pijp E van de luchtpomp , dafc

ei' eenige gateri rondom in de doosjes gestoken

,

of in derzelver onderste roHdea kleine uitsnijdin-

gen gemaakt worden,

B. Bladz. 102 bij Proef 55 i/alt aantemer-i

hen : dat die proef niet verrigt is in een glazen

bol als Fig, 1 3 j maar in eene klok of recipiënt

als Ffg. 3. zijnde aan het schuivend draad een

Loutje of dwarsbalkje aangestoken , aan welks uit-

einden , aan linnen draden de beide stukjes Phos-

phorus woi'den opgehangen. Dit dwarsbalkje met

de daaraan gehechte linnen draden en de stukjes

Pliosphorus worden vooraf van onder in de klok

ingebragt en aan het schuivend draad aangesto-

ken, waarna dit zoo verre wordt opgetrokken,

tot (lat de rolletjes Pliosphorus op eene vereischte

hoogte inde klok hangen. Een medehelper houdt,

bij het toestellen van het hier gemelde, de klok

in de handen , ten einde er van onder vrij in te

kunnen komen. Alles wel gesteld zijnde, zet

men de klok op den schotel van de luchtpomp

,

en verzoige dezelve volgens het opgegevene in

2° van noot e onder j 5. Bladz. ii. en nu kan

men tot het doen der proef overgaan.

Z.GEN.IV.D,J8*yA * ^é



2 AANMERKINGEN EN

C Bladz. xy» In het slot van noot e :

3> Waania ik nog —

—

• bewaard te hebben.'^

Het begrijpt zich vanzelye, dat dit beleggen raefe

aegelwas builen bet luchtledige venij^t is»

D. Bladz. ai 5. In het be^in van $ 81.

3) Ik heb in J 76. reeds op de danipkringslucht

-» geoogd enz, , èxe , naar mate zij zich verhoudt ,

» de ttelfontvlamming vandenPhosphorus mede

» al of niet doet gehikken,"— Onlangs is mij

de aanmerking gemaakt, of ik bij mijne proef-

nemingen op dit onderwerp , behalye op de tem-

peratuur Yan den dampkring , ook op deszeJfs

trap van droogte oivochtigheid ter plaatse, waar

de proeven genomen waren, niet bad moeten op-

merkzaam aijn \ dewijl de lucht ouder de reci-

piënten toch een gedeelte der lucht daar buiten

uitmaakte , en op sommige mijner proeven wei-

ligt eenigen iuTloed kan gehad hebben. Toen ik

de Verhandeling schreef, had ik ter dezer plaatse

ligt eene aanmerking orer de gesteldheid der

lucht kunnen maken, doch ik heb dit verzuimd.

Daar echter die opmerking belangrijk genoeg is,

diene thaos op dezelve tot antwoord : dat het meer

dan waarschijnlijk is, dat bij die proeven, welke

onder eene verschillende temperatuur genomen

ïijn, en die nagenoeg dezelfde uitkomsten heb-

ben opgelererd, de graad van vochtigheid der

lucht ook verscluüende zal geweest zijn; dewijl

d.ez2 aan eene gedurige verandering onderhevig

is',



B IJ VOEDSEL HN. 3

is , en in vele gevallen met de temprratuur der

lucht in verliouding sfcial. Maar ook zoude er

geen einde ann het maken van ohf^ervatien ge-

weest zijn ;. bij aldien ik bij de rerirs(>idc proe-

ven, behalve mijne aandacht gf^dnrig te vestigen

op den graad der verijhtig. en op de temperatuur

der lucht , nog daar en boven hjgrometrische

waarnemingen had v^illen bewerksteih'gen.

£• Bladz. 223 in noot t : » Ik zal in hel

j) bijvoegsel (de bijvoegsels) gelegenheid hebben

» hierop terug te komen." In proef 63. hadden

slechts weinige der uifspattende Phosphorische

bolletjes zich hchtende knnnen Tsrtoonen. In

Proef 63 die gelijksoortig is, waren dezelve meest

alle verlicht : dit verschil is daaraan toe te schrij-

Ten , dat in de 62*^^ Proef, het gemelde uitwerk-

sel door eene zclfontvlaimning van den Phos-

phorus teweeg gebragt isj doch in Proef 63. door

aangebragte hitte: als ook, dat in de eerstge-

melde proef de uitspattende phosphorische bol-

letjes door zeer verijld stikgas gedreven werden;

doch in laatstgemelde aan hel phosporisch wolkje

plotslings stikgas toegediend werd. Vergelijk

Toorts § ©1. in het begin. Waarbij nog gevoegd

7oude kunnen worden, dat de raeeró;eraelde uit*

»pattende phosphorische bolletjes in Proof 62. eene

groote ruimte door te loopen hadden om de wan-
den Tan het glas (de glazen Idok) te bereiken

j

daar integendeel, indeanaauwen glazen cijünder

* 2 Tan
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Tau Proef 65. het zich uit één spreidend wolkje

dadcJijk de wanden van het f;las kende bereiken^

F. Bladz.üSi reg. i. enz. leest men: »Doch

» geslckl dat er uit ceue vereeniging der phos-

3D phoiiscbe stof ( r ) eejie niet oxigène der t^er-

j) ijldi lucht calorique wordt losgezet, djinmoet

y> het nog altijd bedenkelijk voorkomen" enz.

Dit geeft eene onvolledige en duistere linsnede,

en schoon dit letterlijk na«r de kopij is afgedrukt,

dieue hier ter inlichting, d»t het lid-woordje eene

er overtollig staat, cn«tus, als niet aanwezig moet

beschouwd worden j men leze dan : » Doch ge-

D) steid zijnde , dat er uit eene vereeniging der

» phosphorische stof met het oxigène der ver^

7) ijlde lucht, calorique wordt losgezet , dan

» moet het nog altijd bedeukelijk voorkomen"

enz,, en nu is de zin allezins duidelijk.

G. JBladz, iï'j'5 regel 21 en 23, » Onmerk*

» baar zonder eenig uitvrendig vermogen uit te

» oefenen, den Phospliorus ontwijken zullen.'*

Dit is eeaigzins onduidelijk ; doch bij omzetting

leze men aldus : » zoo zullen dezelye onmerk-

j> baar, zonder eemg uitwendig vermogen uit t«

yn oefenen ^ den Phosphorus ontwijken."

H. Bladz.'iSS in het einde peen noot z', is de*

ze zinsnede onduidelijk ; » is op waarnemingen in

» de vorige Afdeeling op proeven gegrond ," waar

voor me» leze : » is op waarnemingen der , in de

^ TorigQ AXdeeling TefraeWe proeveü; gegrond,'J
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In het Voorberigt des Derden Deels dezer Nieü^

we Verhandelingen van het Zeeuwsch Ge-

nootschap DER Wetenschappen, bl.

29 en 32 is gemeld , dat bij het Programma van

1818. de volgende Vraag was uitgeschreven:

Daar dikwijls het te velde staande Koren en

andere veld -gewassen worden aangedaan en be-

schadigd door dat geen, het welk men Honig*

daausv noemt ; wordt gevraagd : welke zijn de

omstandigheden , die dit Natuurverschijnsel voor-

gaan en vergezellen ? Welke is de aard der be-

schadigende uitwerkselen?— Zijn er, en zoo ja,

•^velke Proeven genomen, om die nadeelige gevol-

gen voor te komen, of, reeds daar zijnde, weg

te nemen of te verminderen , en welke middelen

kfin men, op grond nier Proefnemingen , en met

verwachtisg van eenen gunstigen uitslag, daar-

toe aanwenden ?

Dat twee antwoorden Waren ingekomen onder

de zinspreuken : Eenvoudigheid is het zegel

der ivaarheid , en : Door schade wordt men

Z.GE1S.IV.D, .3. Stuk. A w^Z-s.



wijs. Dat geen van belde der liekrooning met

goud waren waardig gekeurd; doch dat aan den

Schrijver van liet eerstgenoemde stuk , om het

veelvuldig goede in hetzelve voorkomende, de

zilveren eeimunt werd toegelegd, zoo hij zich

geliefde bekeml te maken:— dat zich daarop als

Schrijver heeft doen kennen Hendrik Ponse,

Lid der Komnubsie van Landbouw in Zuidhol-

land enz woüende te chn Bommel , op het ei-

land Floqué,

Dat voorts besloten was deze Verhandeling uit

te geven met zoodanige veranderingen , als noo-

dig zoude worden geoordeeld , en met bijvoeging

van de goede aanmerkingen uit het tweede stuk,

en vooral met de hoogst belangrijke bijzonder-

heden, vervat in het ten jare i8o5. door wijle»

Sir JosFPH Banks, bij leven Voorzitter van

de Koninklijke Maatschappij te Londen uit-

gegevene Verhandeling over den Honigdaauw ,

en dat dit aldus geredigeerde stuk in dit vierde

Deel zoude worden uitgegeven.

Hier bij worde nu nog in aanmerking geno-

men , dat de voorname reden waarom geene der

Verlianielingen der bekrooning met goud zijn

waardig gekeurd, daarin gelegen was, dat beide

Schrijvers toonden niet bekend te zijn met den

waren aard van den Hordgdaauw , en daarona

ook sommige hunner redeneringen en gevolgtrek-

kingen niet bondig tonden zijn.
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Er i§ dus bij nadere overweging best geoor«

deeld , om , bij wijze van uittreksel uit de Ver-

handeling van Sir J. Banks, de ware natuur

des Honigdaauws aan bet hoofd der Verhandehng

yan den Heer P o n s e te plaatsen
; voorts ziju

5tuk zelve te geven zoo als het is , alleenlijk met

weglating van dat geen , het welk zonder nadeel

van de hoofdzaak , en zonder des Schrijvers re-

debeleid buiten verband te brengen, gevoeglijk

Jcunde gemist worden , en overigens , bij wijze

van aanteekeningen , uit de Verhandeling : Door
schade wordt men wijs , bij te voegen , het

geene eene vergelijkende, bevestigende en nut-

tige strekking hebben ]ï,aq.

2 m
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De ware natuur van den Hünigdaauii>

volgens Sir J. BjNKs,

D.'e Honlgdaauw bestaat in zeer kleine para-

site (*) plantjes of nitwasjes, op do bladen, sten-

gels en beklcedselen der levende graanplant.

—

Men vindt deze plantjes in de Verbandeling van

den Heer Banks zeer fraai , docli , daar zij voor

het bloote oog niet te onderscheiden zijn , zeer

vergroot afgebeeld in de onderscheidene tijtlper-

!ken vtn derzelver groei: bet uiterst fijne, en niet

dan door zeer sterke vergrooting zigtbare zaad

dezer plantjes hecht zich aan de graanplanten ,

ontwikkelt zich daaro|>i*»voedt zich met derzel-

ver sap , en veroorzaakt daar door die schade, wel-

ke algemeen bekend is.

Met een gewoon vergrootglas kan men zien,

dat de zich uiterlijk als overlangs gestreept ver-

tooncnde oppervlakte van een stroobalm , eigen-

lijk overlangsche groeven zijn in den bast, de

eene zonder , de andere met twee of drie rijen

poren of gaatjes, welke bij droog weder geslo-

ten zijn en bij nat weder open staan , en alzoo

geschikt om vocht in te zuigen. (**)

Nu

() Dit Grieksche woord beteekent hier een plantje

dat groeit op eene andere plant, en door dezer sappen

gevoed wordt. G.

(**3 Zoodanige poren of openingen hebben alle plak-

ten.
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Nu is het hoogst waaischijneïijk dat de zaad,jes

der vreemde plantjes door deze poren der plan-

ten tot dezelve toegang krijgen, en op den bodem

dier gaatjes hunne kleine worteltjes uitbreiden in

liet ceüenvormig zamenstel rondom den bast ,

waar zij hun voedsel vinden door het opvangen

van die sappen , welke anders tot voeding van het

graan bestemd zijn. waaruit dan Toigt, dat, naar

mate er meer ot minder zoodanige uitwasjes of

vreemde plantjes op de graanplaaten aan^vezig

zijn , ook de voortgang van derzeiver volkomene

ontwikkeling gestuit, en de voortljicngselen aeer

verminderd moeten worden.

Alle soorten van , bepaaldelijk dus genoemde,

granen zijn aan den honigdaauw onderhevig
;

maar het is opmerkelijk dat het voorjaars- graan

(in Engeland) er minder door beschadigd wordt,

dan het winter- graan, en Rogge minder dan Tar-

we , welligt om dat het eerste rijp is en gesneden

A 3 wordt

ten, en zij moeten waarschijnlijk aan dezelve ter vergoe-

tling str>.'kken voorde onmogelijkheid om van plaats te vef'

anderen.— Eene plant, wanneer zij dorst heeft, kan niet

naar de beek gaan oiti te drinken ; maar zy kan een on-

noemelijk aantal poren tot den ontvangst van elke maat

vau vochtigheid openzetten, die in regen of in daauw ne-

dervalt, of die, van groote watermassa's afgefcheiden , in

den dampkring wordt opgenomen : het gebeurt zelden , dat in

het droogste jaargerijde de nacht niet eenigc verkwikking van

dezen aart verschaft, om alzoo de vochtigheid te herst«l-

Jen,die door de hitte van deu vorigen dag was uitgeput, ü.
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wordt vóór dat de uitwasjes tijd iwdden om iri

groote mate toe te nemen.

Het is waarsdiijnlijk , dat het blad eerst in de

lente of vroeg in den zomer wordt aangestoken

,

alvorens liet stroó of de stengel uitschiet , en dat

de uitwasjes dan eene oranje-kleur hebben : wan-

neer het stroo is geel geworden , worden zij hoog

Chocolade -bruiri. Elk afzonderlijk plantje i^

zoo klein , dat in ééne pare van het stroo , so

tot 4o plantjes kunnen groeijeh , en elk plantje

han ten minste loo zaadjes voortbrengen : teelt

dan een eenig plantje zoo verbazend voort ; hoe

onberekenbaar groot moet dan niet derzelver ver-

meaigvuldiging over het geheel zijn ?— Eenige

weiEfige zulke planten óp eenen akker verspreid

,

kunnen zeer spoedig eene geheele buurt aanste-

•keH 5 want de zaadjes dier uitwasjes zijn niet

zwaarder dan de lucht, gelijk elk , die op een rijpen

paddenstoel trapt , kan waarnemen , als wanneer

de stof, v^aarin zich het zaad bevindt , opvliegt

en voor hem henen stm'ft.

Hoe lang het duurt eer deze uitwasjes tot vol-

komene rijpheid komen , en derzelver zaad door

den wind verspreid wordt , kan alleen uit de over-

eenkomst met andere diergelijke plantjes afgeleid

worderi , waarschijnelijk is de tijd der voorttee-

ling zeer kort ; misschien niet latiger dan eene

week in het heete jaargetijde.— Is dit zoo, hoe

dikwijls meet dan niet op het einde van den zo-

vaxk
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mer, de luclit, a!s liet ware, door dit stofvervuld

zijn, gereed om bij liet raimte koeltje, 't geen

met voclitighcid verzeld is , zich in de poren

van duiaende gemeten graan te vestigen?

De Voorzienigheid nochtans , die voor alle Hare

schepselen zorgt , verhindert liefderijk de al te

groote vermenigvuldiging van alle soorten van

Wezens. Ware het anders , zoo zouden de kleine

plantjes en diertjes , welke juist die vijanden zijn ,

waar tegen men zich het minst verdedigen kan

,

zich tot eene onevenredige menigte uitbreiden:—
dit evenwel kan niet geschieden , ten zij dat cene

meeuigle van voorbereidende oorzaken met ver-

eenigde krachten daar toe mede werken : want

zonder deze wijze en goedertierene voorzorg zou

de plaag der slakken , wormen , torren , en van

eene menigte andere schepselen , wier voorttee-

ling even onberekenbaar is , als het zand aan de

zee , den mensch en de grootere dieren reeds lang

van de oppervlakte der aarde verdreven hebben.

Het zou vermetel zijn een geneesmiddel aaa

de baud te geven voor eene ziekte , welker voort-

gang zoo weinig bekend is : evenwel kunnen gis-

singen , welke op den aangewezen oorsprong ge-

grond zijn, zonder nadeel gewaagd worden.

Men meent dat deze ziekte vroeg in de lente

bsgint , en zich het eerst in de gedaante vaa

A 4 roest j
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roest, of oranjekleurig stof vertoont: (*) in dat

jaarsaisoen zal het uitwas waarschijnlijk zoo vele

weken voor deszelfs groei , tot aan de volkonienc

rijpheid behoeven, als het daartoe, geduiende de

hitte, dagen veieischt: doch eenii;e weinige, al-

dus besmette planten zijn meer dan genoeg, om

iia de rijpwording van het zaad van het uitwas

,

de ziekte over het veld of zelis over eene geheele

buurt te verspreiden.

De Chocolaad- kleurige lionigda.iuw ontdekt

men zelden voor dat het graan deszelfs vol ko-

mene rijpheid nadert , als dan vertoont hij zich

in vlakjes , die zeer schielijk in grootte toene-

men ; bij kalm weder zijn zij eenigermate rond-

achtig , even als of het bederf mt het niiddeu-

punt voortkwam.

Kan het dan niet gebeuren , dal het uitwas in

het veld wordt medegebragt door cenige weini-^

ge stengels aangestoken stroo , welke nog onver-

rot onder de mist lagen , die in den zaaitijd over

den grond verspreid wordt?— 't Is echter niet

te ontkennen, dut men klavervelden , waarop men

geenen mest gebragt had , even zeer als bemeste

akkers heeft besioet gezien.

het kan intusschen geene kostbare voorzorg

zijn,

(•) Ofschoon men dit gelooft, is het echter niet stellig

ïeker, daar Fontana, de beste Schrijver over dit o«-

derwerp, verzekert, dat de geek en doiikerkleurige ho-

Oigdaauw verschillende soorten van uitvvaasen zijn. S.
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zijn , fn de lente alle de besmette tarwplanteu

vlijtig uit te zoeken , en zorgvuldig , zoo wel als

alle ander onkruid , uit te roeijen , want vele de-

zer onkruidplanten zijn aan deze at'eenige andeiö

aiekte onderhevig , en onderscheiden zich door

oranjeachtige of zwarte strepen op de bladen ofop

de stengels ; en indien de ondervinding leert , dat

onverrot stroo de ziekte met zich op het land kan

brengen , zoo zal het den Landman weinig moeite

behoeven te kosten , om te zojgen , dat het ver-

sche stroo niet met de verteerde mist vermengd,

en zamen op het land gevoerd worden.

Hoe zeer, overigens, de tarwkorrels door de

uitmergelende kracht der uitwasjes , tot zulk eene

schraalheid gebragt worden , dat zij naauwelijks

eeoige bloem, tot bioodbereiding geschikt, op-

leveren, zoo zijn deze korrels (behalve misschien

9i de ergste gevallen) (*) toch even zeer en zelfs

in sommige opzigtcn beter geschikt tot zaaigraan,

dan de schoonste en doorvoedste monsters; want

een schepel van het meest met honlgdaauw be-

smette graan , zal op zijn minst een derde graan-

Jvorrels meer ('in getal) bevatten , dan een schepel

wel doorvoed kooin : met drie schepels van zoo-

A 5 da,

(*) Volgens eene genomene proef, leverden 80 korrels

van het meest door honigdaauw beschadigde graan , dat te

vinden was, 7a gezonde planten j dus slechts een verlie»„

Tan 10 op de honderd. B.
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danig graan zal men bij het zaaijen even ver kö-

hjen , als met vier schepels van groote korrels.

Tot de bevordering van den groei , diejit de

i)loem van het graan , ten einde het kleine plantje

te voeden, van deszelfs eerste ontwikkeling af,

tot dien tijd , dat deszelfs worteltjes in staat zijn

om het voedsel uit de bereide aarde tot zich te

trekken ; tot dit oogmerk is een tiende gedeelte

Van een gezond tarwen- korreltje meer dan ge-

noeg. Gemeenlijk neemt men voor zaaikoorn

de beste monsters die te krijgen zijn, dat is, de

zoodanige, die de meeste bloem in zich bevatten:

doch dit is ounoodige verspilling van der men-

schen levensonderhoud j zelfs de kleinste konels

zullen bij ondervinding bevonden worden , de

soort waaruit zij voortkwamen, even goed voort

te tcelen als de grootere korrels.

Elke tarwehaar bestaat uit een aantal kelken,

Lij afwisseling aan iedere zijde van het stroo ge-

plaatst ; de laagste bevatten , naar mate het gewas

meer of min voordeelig is , drie of vier korrels

,

die bijna even groot zijn ; doch aan den top der

aar, waar het voedsel, doorliet grooter aantal van

ielken, die nadei- bij den wortel zijn , minder

is , is de derde en vierde korrel meestal niet

evenredig aan de overige, maar meer rimpelig en

klein. Deze kleine korrels hebben echter voor-

raad genoeg ter voorttêeling , en deelen even rij-

kelijk in het sap (of bloed, gelijk men ten aan-

suen
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Zien der dieren zoude zeggen ) van de soort die

hen voortbragt, als de schoonste ea volste kor-

felsj die de lagere kelken opleveren.

Dus verre den Heer BAnks. Het is nu de

2aak van kundige Landlieden , öm te zien in hoe

verre deze aanmerkingen, met den grootendeels

iDelangiijken inhoud van de volgende Verhande-

ling van den Heer Pons e, vooral ten aanzien

van de omstandigheden bij welke de honigdaauw

plaats heeft , en van de aangeprezene voorbehoe-

dings - middelen , is overeen - en in beoefening

t6 brengen.





ANTWOORD
OP DE VRAAG:

OVER DEN HOI^IGDA AUW,
VOOR.GEST3LD DOOR.

HETZEEUAVSCH GENOOT SCHA F DER
WETENSCHAPPEN.

D.'e kundfolieden van den Landman te vermeer-

deren is blijkbaar bet weldadig oogmerk van

het Zeeuwscb Genootschap der Wetenschappen,

bij het opgeven van de bovenstaande Vraag, en

liet is de pligt van elk, die vermeent daartoe

eenig vermogen te hebben , ter bereiking van

het menschlievend doel des Genootschaps mede

te werken.

Uit aanmerking hiervan is het, dat ik de be-

artwoording dezer Vraag onderneem : evenwel

gevuele ik hierbij eenigen schroom; niet, omtlat

ik voor mij zelve niet volkomen zeker ben , dat

het gene mijne waarnemingen en onderzoekingen

Hiij van het natuurverschijnsel , Honigdaauw ge-

naamd ,
geleerd hebben waarheid is ; maar zal jk

in slaat zijn om de bewijzen daarvoor, zoo klaar

en duidelijk voor te dragen, dat ook anderen met

mij
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mij instemmen en een gevoelen ter zijden zetlen

.

dat bijna algemeen is aangenomen? Vraagt de

Landlieden naar de oorzaak van liet bederf hun-

ner veldvruchten , bij hen bekend onder de be-

naming van Honigdaauw, meest alle zullen zij

antwoorden : » Die is een vettige daauvv , die

j) op onze graanplanten valt en stoffen aanvoert,

» die zich aan dezelve vastzetten , in bladen en

>) halmen openingen maken en het gewas dik-

y> wijls geheel bederven. Het stroo verliest zij-

» nen glans, wordt zwart, broos en stoffig en is

D» slecht voeder voor het vee ; en het graan is al-

)) tijd smal en ligt en somtijds zoo slecht dat hel

y> onbekwaam is om er brood van te bakicen.'*

Dat het Natuurverschijnsel , Honigdaauw ge-

naamd, door daauw of nevels veroorzaakt wordt,

is ook in de opgegeven Vraag voorondersteld;

maar ik zal hier uit evenwel niet besluiten , dat

het Genootschap dit gevoelen alshetzijwe wil aan-

gezien hebben , het bijvoegsel tot nadere ophel-

dering der vrage geeft mij tiiertoe aanleiding.

Uit dit bijvoegsel blijkt , dat het Genootschap

weet , dat meermalen van twee niet ver van el-

kander gelegen graanvelden , op liet eene de plan-

ten door de Honigdaauw geheel bedorven , en op

het andere geheel onbeschadigd blijven. Dat het

zelfs dikwijls plaats heeft , dat van graanplanten

pp hetzelfde veld , op zeer kleine afstanden een
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gedeelte door den Roniirdriauw zijn aangedaan e»

andere daarvan bevrijd Llijvén.

Van dit laatste zag Ik een zeer merkwaardig

geval in den zomer van het jaar i8o5. Op drie

meeden Tarw nevens elkander gelegen , was op

elke meed , over de geheele lengte van het veld

,

in eene regte lijn, langs de kanten der greppels,

aan de Noord -oostzijde een strook gronds vier a

vijf voeten breed , waarop de Planten zeer sterk

door den Honigdaauw waren aangedaan , terwijl

die, op het overige gedeelte van het veld, onbe-

schadigd bleven. Ik achte het der moeite waar-

dig, om de oorzaak van dit verschijnsel op te

sporen , en bevond al ras dat die planten die

door den Honigdaauw waren aangedaan , in den

voorverloopen wirtter door de vorst verzwakt of

bedorven waren geworden , terwijl die op het ove-

rige gedeelte van het yeld daar door niet of wei-

nig geleden hadden.

Maar van waar die verschillende uitwerking

yan de vorst op de planten die op hetzelfde veld

stonden? Ik zag dat de kanten der akkers of

meeden , langs de greppels ter breedte van vier

of vijjf voeten schuin oploopend , of glooijend la-

gen , en ik herinnerde mij , dat wij in den voor-

gaanden winter eenige dagen strenge vorst had-

den , met sterken wind , en deze had tegen die

schuin oploopende kanten , als tegen eene kade

yeel krachtiger gewerkt, dan op het gelijke veld,

of
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of die kanten of zijden der meeden , togen het

zuidwesten gelegen , en dat dit de reden was dat

de Graanplanten aldaar door de vojst weinig ge-

leden hadden.

Dit geval leverde mij eene gewigtige beden-

king tegen bet gevoelen, dat deDaauw de eigen-

lijke oorzaak is of wezen zou, van bet verschijn-

sel Honigdaauw genaamd , en bij verder na«(en-

ken ontmoete ik al ras eene tweede zwarigheid

tegen dit gevoelen. Was de Daauw de eigenlijke

oorzaak van den Honigdaauw, dan moest het bo-

venste gedeelte der planten bet meest door dit

versdiijnsel worden aangedaan. Maar ik heb een

aantal halmen van Tarwplanten , in welke de

Honigdaauw aanwezig was , onderzocht , en dit on-

derzoek dikwijls herhaald en altijd bevonden dat

de teekens van den Honigdaauw, indien niet het

ceist, evenwel meest altijd zich vertoonen even

boven den benedensten knoop of kwast van den

stroühalm ; eene plaats nabij den wortel , dus

laag bij den grond en die altijd met oen stevig

blad of vlies, zijnde de scheede, ^vaaruit de air

en stroohalm is voortgekomen, bedekt is, en die

dus weinig door daauw of nevels kan word€n

aangedaan.

Door deze en verdere onderzoekingen en waar-

nemingen , ben ik voor mij zelven zeker , dat

de ware oorzaak van den Honigdaauw bestaat in

eene bij den groei verkregene hoedanigheid of ge-

steld--
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iüieWheid der planten (*) , en dat de gesteldheid

der lucht dit kwaad alleen als toevallige oorzaak

voortbrengt, bij zulke planten, die door eene bij

den groei v^rkregene hoedanigheid of gesteldheid,

daar voor vatbaar of daartoe voorbereid zijn.

Ik zal trachten dit gevoelen nader te slaven

en op te helderen, door de behandeling van de

volgende stukken:

I. Eerst zal ik de hoedanigheid óf gesteldheid

der planten, die voor het natuur-verschijnsel , Ho-

ningdaauvs^ genaamd , vatbaar of voorbereid zijn,

benevens de gelegenheden en toevallen , waar

door die bij derzeiver groei veroorzaakt werden,

doen kennen.

II. Dan zal ik aantoonen hoe de luchts- ge-

steldheid als toevallige oorzaak , waar door de

Honigdaauw werkelijk wordt vooi tgebragt , op

de planten , die daar voor vatbaar of voorbereid

zijn, werkt; waar bij wij dan te gelijk den aart

van dit verschijnsel en de reden van de schade-

lijke uitwerkselen Van hetzelve zullen inzien.

z, GEN. IV. D 3 Stuk. B Ui. Ver-

() Volgens den Schrijver der tweede Verhandelinf:

Door schade enz , zou de Honigdaauw bestaan in eene zeer

scherpe salptterachtige stof^ velke in alle zware en inorname-

Ujk oude foUergronden opgeskten , d^or eanhvuiendt sterkt

Tutte wordt losgemaakt en opgetrokken , en die zich dan aan dt

vruchten zettende , dezt , tyen alt de roeit dt metalen , snelUjk

verteert; een gevoeki waarvan de ongegrondheid van zelve

ia bet oog moet vallco»
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III. Vervolgens zal ik eeiiige Lijzondeilieden,

die in de vraag voorondersteld of voojgesteld

worden, beantwoorden

j

IV. En eindelijk, met de opgave van eene

kleine proeve, en de uitkomst van dezelve, deze

Verhandeling besluiten.

Mijn esrste stuk zal dan zijnr

I.

De hoedanigheid der planten , die voor het na-

tuurverschijnsel , Honigdaauw genaamd , vatbaar

of voorbereid zijn , benevens de gelegenheden en

toevallen , waardoor die bij den groei veroorzaakt

worden, te doen kennen ; en ten dien einde zal

ik mij bejoalen :

A. Bij de beschouwing van de voeding en

den groei der planten in het gemeen

,

B. En daarna de bijzonderheden, die er bij

den groei en voeding der Tarwe plaats

hebben, nader voorstellen
;

C. Om dan , in de derde plaats , de gelegen-

heden en toevallen , bij welke de Tarw-

planten voor den Honigdaauw vatbaar of

voorbereid worden, duidelijk te kunneu

opgeven.

Dal
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A.

Dut de planten gevoed worden, kan men zeer

gemakkelijk waarnemen. Men ziet dat zij langer

en breeder worden en in gewigt aanwinnen : dit

tan alleen geschieden door vermeerdering van

Stoffen , die zij opnemen , en welke met baar

ligchaam worden vereenigd ; ook ondervindt de

Landman dat de krachten zijner gronden , om de

gewassen te voeden door de beteeling verminderen

en hij daarom verpligt is, om in zijne, door de

beteeling zwak geworden
,
gronden , door de be-

kende middelen die krachten weder te herstellen.

Uit dit laatste blijkt, dat de planten haar voed-

zel meerendeels met de wortels uit de aarde op^-

nemen , en dit kunnen wij ook bij de spruiting

der zaden waarnemen. Het zaad in de aarde ge-

legd , schiet een groot getal wortels en slechts ééa

spi uitje opwaards, hetwelk in den beginne nog

maar weinig in groei vordert , terwijl daar en

tegen de wortels zich spoedig verlengen en uit-

breiden , en als deze de noodige krachten ver-

kregen hebben , om het spruitje te voeden , be-«

gint de plant door te groeijen.

Maar de planten hebben ook het vermogen om
met derzelver bladen en stengels, voedsel op te

nemen, lucht en vochten in te drinken ; dit kan

men waarnemen in warme zomerdagen : wanneer

als dan de planten door eene te overvloedige uit-

B 2 ' wa-
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tVaseming verzwakt zijn , en de MatJen slap ne-

derhangen , worden zij bij de vermindering der

4agwarmlo ten langsten door de koele avondlucht

^vedero^^ stevig en lïiscli; en planten die ver-

zet zijn , genieten zoo lange zij nog niet wortel-

ast zijn , van de nacht-koelte groote voordeden.

Dat de planten benevens voedende vochten

ook lucht opnemen, is genoegzaam bekend, ea

het komt mij voor dat dit even zoo wel met de

wortels als met de bladen geschiedt, ten minsten

leert de ondervinding dat de vrije toegang der

lucht in de aarde den wasdom der planten zeer

bevordert Alle landbouwers weten, dat in gron-

den die vast en gesloten liggen , de gewassen niet

voorspoedig groeijen en dat, als men gedurende

(icn gioei dor planten, den bovengrond door

sclioftèien of behakken dikwijls breekt en den

toegang der lucht en warmte tot de wortels ge-

makkelijk maakl , zij dan veel voorspoediger

groeijen , dan wanneer dit niet geschiedt.

De voedende vochten en lucht door de plan-

ten opgenomen en in daar toe geschikte vaten

(waarvan eeni'ge lucht en andere vociiten bevat-

ten) bewerkt, worden naar den aart der soorten

in verschillende verbnidingen gebragt, waar van

derzelver verschillende eigenschappen het gevolg

zijn. Het voor de planten bruikbare wordt met

derzelvcr ligchamen vereenigd en doet dezelve

groo-
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grooter worden , terwijl zij liet overtollige en on-

bruikbare door de uitwaseming ontlasten.

Het is derhalve Idaar , dat de planten geene

bloote werktuigen , maar levendige wezens zijn

,

en dat haar leven in vele opzjglen gelijk is aan

het leren, de voeding en den groei der dierlijke

ligchamen (*),

Nu zal ik overgaan tot het opgeven van eeni-

ge bijzonderheden , welke er hij den groei

en de voeding der Tarw plaats hebben.

De Tarw wordt van alle veldgewassen het

meest door den Honigdaauw beschadigd, en is

daarom het best geschikt om dit natuurverschijn-

sel te leeren kennen , en bij derzelver groei en

voeding waar te nemen , bij welke gelegenhedeu

en toevallen , de planten voor den Honigdaauw

Tatbaar of voorbereid worden.

Het eerste dat hierbij in aanmerking komt,

zijn de gronden die tot het verbouwen van dit

veldgewas geschikt zijn.

Het is bekend dat de schrale zandgronden te

B 3 zwak

{•) De Schrijver tradt hier in eene uitvoerige phijsio»

logische ontwikkeling over den groei en de voeding der ge-

wassen ; doch daar dezelve als van elders bekend en be-

wezen kon worden aangemerkt, is ZQ hier , korcheidsluilve,

achter gdatcn.
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zwak zijn , om de Tarwe te kunnen voeden , en

op veengronden groeljen de planten te geel en

slap; kunnen zich niet overeind houden, en ge-

ven dan weinig en slechte vrucht. De Tarwe kan

dus alleen verbouwd worden op vruchthare gi on-

den , maar deze mogen niet al te sterk zijn, —
Graanvelden, die gebraakt en goed bemest zijn,

worden daarom, door die vooraf" te beleelen met

gewassen , die eenen sterken grond begeren , tot

het verbouwen van Tarwe voorbereid.

Ten anderen komt hier bij in aanmerking

de tijd, op welken de Tarwe behoort te woidcn

uitgezaaid.

Be bekwaamste tijd om de Tarwe te zaaijen
,

is van het begin tot in de helft van de maand

October, en de gewone tijd der rijpwording is

de maand Augustus : — zij volbrengt dus haren

groei in de elfde maand na dat zij is uitgezaaid,

en deze tijd heeft zij natuurlijk tot haren was-

dom en rijpwording noodig : het is waar , dat

door de Tarw twee of vier weken later te zaai-

jen 'er weinig verschil in den tijd der rijpwor-

ding plaats heeft, maar het is tegelijk waar, dat

hier door de tijd door de natuur lot haren groei

bestemd , wordt bekort, en de planten de tijd-

perken van haren groei niet natuurlijk of gere-

geld kunnen doorloopen , en deze tijdperkea

Stelle ik te zijn , de volgende vijf:

Het eerste tijdperk is van de maand Octo-

ber,
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ber , tot dal 'm hel voorjaar het Weder groei-

zaam woidt.

Tarwe die in het begin van Oclober gezaaid is

heeft het voordeel , dat de planten , voor dat de

winter begint , sterk genoeg worden , om de win-

tervorst te kunnen doorstaan , ten minsten zullen

zij zoo ligt niet dood vriezen als de zwakke

planten van de te laat gezaaide : ook zijn de

planten van de vroeger gezaaide in het voorjaar

volkomen voorbereid , om, zooras als het Weder
groeizaara wordt , -het tweede tijdperk van haren

groei in te treden.

In dit tweede tijdperk groeit het bovenste ge-

deelte der planten zeer weinig , maar zij maken
als dan een geheel sle! nieuwe wprteleq , die,

even beneden de oppervlakte dei aarde , horison-

taal voorfi^roeijen : bij een gunstig voorjaar ein-

digt dit tijdperk met het einde van de maapd
April :— zij treden dan in het derde ^tijdperk :

In dit derde tijdperk groeijen de planten door,

zij worden hooger , en , als zij een goeden grond

en de vereisehte ruimte hebben , breeder ofgroo-

ter vten omtrek ;
bij dit tijdperk verloopen om-

trent zes weken , en 'bij het einde daarvan ziji»

bX) gereed tot het voortbrengen der aaren.

Het vierde tijdperk stel ik te zijn de t^ijd^

in welken zij de aaren voortbrengen, enhetbloei-

jen der ïarwe , waarbij ^an ook de planten baren

voiien wasdom verkrijgen en volkomen voo];be-

B i reid
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reid zijn , tol het voeden der zaden of vruchlen

:

zij treden dan in het vijfde of laatste tijdperk van

baren groei.

In dit vijfde tijdperk worden de zaden of

vruchten gevoed , verkrijgen haren vollen was-

dom en worden , benevens de geheele plant , droog

;

tiet een en ander geschiedt in den tijd van om-

trent vier weken , en het is in dit tijdpeik dat

de Tarwe door den zogenaaraden Honigdaauw be-

schadigd wordt.

Maar als de Tarwplanten de vier eerste tijd-

perken van haren groei geregeld hebben voleind,

en de gronden , waarop zij staan , voor dit ge-

was niet te sterk zijn, dan zijn de planten ge-

zond, hare glanzig groene en een weinig naar

liet gele trekkende kleur bewijst , dat zij met

geene te overvloedige noch onzuivere sappen be-

laden zijn , en men heeft alsdan voor den Honig-

daauw niet te vreezen.— Maar hebben de Tarw-

planten op het einde van het vierde tijdperk

overmatig breede en dikke bladen, en over het

geheel eene donkere groene kleur , dan is het

te vreezen dat zij door den Honigdaauw bescha-

digd zullen worden : de gelegenheden en toeval-

len waarbij zij deze hoedanigheid verkrijgen ^ za\

ik uu aanwijzen.

C.

" Pe ware oorzaak yau de hoedanigheid waar

door
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door de Tampknten voor den Honigdaauw vat-

baar of voorbereid ïijn, is eene te overvloedige

voeding, waarbij dan plaats heeft, dat zi) d«

voedzelstoffen niet volkomen kunnen bewerken,

rocb zich van het overtollige en onzuivere door

de uitwaseming kunnen ontlasten , en dit heeft

plaats

:

a. AU de gronden voor dit gewas te

sterh zijn. (*) Zoodanige gronden ziin voor-

al die , welke langen tijd tot Graslanden ziin

gehouden geweest ; zulke gronden worden ,

wel is waar , in de eersle jaren na dat zij ge-

broken zijn , tot het verboiiwen van Tarwe aiet

gebruikt , maar als men begint die met Tarwe

te beteelen, zijn zij somtijds voor dit gewas nog

veel te sterk , en de planten staan daar door

Woot, dat zij de hoedanigheid verkrijgen, waar

door zij voor den Honigdaauw vatbaar of voor-

bereid worden.

b. Een andere gelegenheid bij welke de Tarw-

planten door eene te overvloedige voeding voor

den Honigdaauw voorbereid of vatbaar worden
,

is

het te laat uitzaaijen van de Tarwe, Alle Land-

bouwers weten, dat, van alle soorten van Veld-

vruchten , het vroeg zaaijen den groei der plan-

B 5 ^«»

r •
-) Volgens den Schrijver Z). i. enz. verfchgnt de Ho-

nigdaauw in allerki gronden; in Ue oudste Polders (vat,

Staats. Vlaanderen) het meest; e» in de Zeepolders het

pinst; dikwijls geheel niet.



ten matigt, en het Iaat zaaijen den groei der

planten bevorderlijk isj daaroDi zaaijeii zij , wel

te verstaan, dezelfde soorlen op steike gronden

vroeger, en op zwakke later, dan liare aart en

natuur op gronden , welke de juiste klachten

liebben om hare soort te voedan , zouJen vorde-

ren : de natuurkundige reden hiervan op te geven,

zou voor mij moeijelijk zijn , en behoort ook

niet tot het bestek van deze Verhandeling; maar

wij zien dat dit zoo is, en als wij dit opmerk-

zaam gadeslaan , dan komt het ons voor , dat

planten, waarvan de zaden later gezaaid zijn, en

waarvan een gedeelte van den tijd door de

natuur tot haren groei en rijpwording der zaden

bestemd, is afgekort, zich haasten om met die,

welke op den regten tijd zijn uitgezaaid , haren

groei en rijpwording te voleuiden , en dit heeft

ook plaats bij de Tarwe : als deze in November of

later geraaid is, dan zijn de planten op het ein-

de van de maand April noch naauwelijks ^oo verre

in groei gevorderd , dat zij het tweede tijdperk

"Van haren groei kunnen intreden , en er is dus

van den tijd van haren groei zoo veel tijd afge-

Icort , rols waartoe de planten van Tarwe die in

October gezaaid is , eene geheele maand hebben

besteed: dit tijdverlies nu trachten zij door eene

spoedige vordering ia «roei weder in te halen

,

hetwelk het gevolg heeft, dat zij het voedsel dat

zij opnemen , niet volkomen bewerken en dfi ver^

eischte afscheidingen geen plaats liebieo.

c. De
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c. De tijd, door de natuur tot den groei en

rijpwürding der Tarwe bes[emd , wordt ook be-»

kort door schadelijke toevaLlsn , en deze zijn

het bevriezen en het afeten door de slekhen.

Als een strenge vorst door sterke winden ver-

gezeld is , worden de Tarwplanten voor een ge-

deelte daardoor gedood, en de overblijvende zoo

verzwakt, dat zij in het voorjaar veel tijd moe-

ten besteden , om zich te herstellen , waarvan

dan ook het gevolg is , dat Je planten duor een«

te overvloedige voeding, even zoo als de te laat

gezaaide, en wel in eenen nog grooteren trap,

die hoedanigheid verkrijgen , waardoor zij voor

den Honigdaauw vatbaar of voorbereid worden.

Een ander toeval , het welk oorzaak kan zijn

dat de Tarwplanten voor den Honigdaauw voorbe-

reid of vatbaar worden , is , dat zij in den herfst

door de slekhen worden afgebeten. Als de Tarw-

planten over het geheele veld door de slekkea

zijn afgegeten, moet de Landman zulk een veld

ombouwen en herzaaijen: maar het gebeurt dik-

wijls, dat zij op grooter ofkleinder plekken gronds

de planten afeten en voor een groot gf^deelte doo-

den , terwijl die op het overjge gedeelte van het

veld onbeschadigd blijven , en op die plekken

gronds, waarop de planten door de stekken be-

schadigd en voor een gedeelte zijn gedood, zijn

de overgeblevene verzwakt en in derzelver groei

terug gezet, en dewijl zij doorgaans zeer ruim

staan
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staan , lijn zij in eene dubbele geicgeHheid om
door eene te oveivloedijïe toeding valh;!ar of

Toorbereid te worden , om door den Honigdaauvr

te worden aangedaan , en het £;ebeint niaar zel^

den dat zij daarvan berrijd blijven.

Zulke Tarwplanten , die door eene overmatige

oeding voor den Honigdaauw vatbaar of voor-

Jbereid zijn , en op het einde vau het vierde tijd-»

peik van haren groei, door de overmatige dik-»

ke en breeds bladen en de donker groene kieur

zich doen kennen , als met overvloedige en

onzuivere sappen beladen, worden evenwel niet

altijd door den Honigdaauw aangedaan : dit ver-;

schijnsel wordt veroorzaakt door de werking der

lucht op de daarvoor vatbaar zijnde planten, die

ik nu heb doen kennen ,
gelijk ook de gelegen-?

lieid , bij welke zij deze vatbaarheid verkrijgen

,

«n ik zal dan nu overgaan tot de behaudeling

van mijn tweede stuk, te weten:

ïï. (*)

Aanloonen hoe de luchtsgesteldheid als toe-

vallige oorzaak , waardoor de Honigdaauw wer-

Jielijk wordt voortgebragt op de planten die daar

oor vatbaar zijn , werkt ; waarbij dan te gelijk

dt;

(•) Des SchriJTers gevoelens in deze Afdeeling voor-

gesteld, ziJB niet in alles overeen te brengen met het geen

nopens de natuur van den Honigdaauw , hier voren, uil

het stuk van Sir
J. fi a m k » reeds it bijgebragc.
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de aard van dit verschijnsel en de reden van de

schadelijke uitwerkselen van zelve zullen wor-

den ingezien.

Ik zal , als door de ondervinding zeker , vast

stellen , dat de Honigdaauw in de Tarwe ver-

schijnt in het vijfde of laatste tijdperk van haren

groei , en dat dit verschijnzel alleen komt als de

planten bij derzelver groei daar voor vatbaar of

voorbereid zijn.

Men zou mogen vragen , wat is daar van de

reden ? maar bij eene oplettende waarneming is

het zeer duidelijk, dat die (wat het eerste lid

Van het voorgestelde aangaat )
gelegen is in de

grootere taak die de Tarwplanten in dit tijdperk

moeten afwerken. En wat het tweede lid belreft,

dat die taak voor de planten die voor den Honig-

daauw vatbaar of voorbereid zijn, meer dan dub-

bel is, zal ik trachten duidelijk te maken.

Bij of op het einde van het vierde tijdperk

zijn de Tarwplanten in haren volkomensten staat:

zij zijn voorzien van frissche bladen , en hebben

de , naar de kragt des gronds en den invloed van

liet saizoen , bestemde hoogte bereikt , en zijn toe-

gerust met alle de vaten en buizen, die tot het op-

nemen, bewerken en zuiveren der stofièn tot de

voeding der granen geschikt , vereischt worden
j

maar de stofFea zelve bevinden zich nog in deu

grond waar in zij groeijen; dit gezegde zal ik met

$en pattf aanmerkingen tracliten te staren.
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De Tarvs'planfen Leliroren tot het Gras-ce-

slacht ; ais liet gras door het vee wordt jilge-

"weid , ofwordt aft^emaaid , \ó6- dat het zaad heeft

voortgebragt , blijven de gronden nabij in den-

zelfden staat van vruchtbaarheid : — dat dit ook

bij de Graanpianten plaats heeft , ondervinden

de Landlieden , die hun vee des zomers op dé

stallen met groen voeder onderhouden , en granen

uitzaaijcn , om de planten op sommige tijden van

bet jaar aan hun vee tot voeder te geven : en hier

uit volgt , dat de planten de gronden het meest

van voedselstoffen ontledigen bij de voeding der

Vrucht , of van het zaad dat zij voortbrengen , en

dal de hoeveelheid der stoffen, die deTarwplanten

in dit laatste tijdperk van haren groei opnemen

,

tewerken en zuiveren, verbazend groot is, kan

men opmaken bij de waarneming van een toeval

onder de ziekten der granen , bij de benaming

van het spoor bekend : het bestaat in een lang-

werpig en naar het einde krom gebogen ligchaam,

de kleur is violet , de slof waaruit het bestaat is

buigbaar , en bevat zoo veel olie , dat men het aan

een kaars kan aansteken en doen verbranden.

Dit spoor is een farwkorrel , waaraan de na-

tuur een bekleedsel onthouden heeft , want het

zaadhuis waarin het gevat is, is gelijk aan die van

gezonde graankorrels, en zoo zal ook het buisje

zijn , waardoor het is gevoed geworden : maar

in den wasdom is een groot verschil : bij de ge-

zon-
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ïonde granen wordt het voedend vocht, bij hef

naar boven klimmen , door }iet bekleedsel tegen

gehouden en keert in de vaten der plant weder

teruff ; wordt in die vaten bewerkt, en door die

bevverkin" wordt liet onnutte van het zuivere af-

gescheiden , en door de vaten voor de uitwase-

ming geschikt , ontlast 5 maar bij de voeding van

het spoor vinden de voclvten , als zij opwaarts

gevoerd worden
,
geen tegenstand en kunnen om

die reden niet terug wijken ; hierbij wordt het

Tloeibare aanhoudend door de lucht opgenomen ,

en de vaste of koienstoficiijke deelen worden een

ligchaam dat vier of vijfmaal langer is dan een

gezonde Tarwkoriel , en even zoo veel malen

meer stof bevat ; maar welke stof, vergeleken

met het gezonde graan, zeer onzuiver is.

Men mag dan, mijnes inziens , als zeker vast

stellen , dat de Tarwplanlen in het laatste tijd-

peik van l>aren groei eene verbazend groote hoe-

veelheid kolenstof bearbeiden : denken wij hira

bij aan de vochten waar door die moet woiden

aangevoerd , en aan de lucht ó\e zij aanhoudend

opnemen en ontlasten , en zij zich eindelijk nog daar

en lioven van alle sappen ontdoen , de zaden rijj»

en de planten droog worden , en dat dit alles ge-

schiedt in den tijd van omtrent dertig dagen ; dan

moeten wij ons verwonderen over de veelheid

der stoffen die de vaten , voor de uitwaseming «e-

schikt, in dit vijfde of laatste tijdperk van den

groei
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OTbei moeten doorlaten , en hierin ligt de reden

dat de Honigdaauw in dit tijdperk verschijnt.

Maar dit verschijnsel komt alleen als de planten

tij derzelver groei daar voor vatbaar zijn , om

dat die in het laatste tijdperk van haren groei

nog eene veel grootere laak moeten ^ifwerken dan

de gezonde planten , of die , welke de vier eerste

tijdperken van haren groei geregeld hebhen voU

eind , en met geen overtollige of onzuivere sap-

pen beladen zijn, want:

</. De gezonde planten hebhen geene ander*

dan zuivere sappen

;

b. Zij hebben den door de natuur bestemden

ouderdom, en haren volkomen wasdom j

c. En hebhen dus alleen nog de stoffen te be-

arbeiden , waar door de granen worden gevoed.

De bij den groei voor den Honigdaauw vatbaar

geworden planten moeten, even als de gezonde,

de stoffen bearbeiden , waar dour de granen wor-

den gevoed , en daar en hoven

:

a. Zich ontdoen van de te overvloedige en

•nzuivere stoffen met welke zij beladen zijn

;

b. Dit geschiedt te trager , om dat zij haren

groei niet volkomen liehben voleind: want dewijl

zij den volkomen ouderdom niet hebben , blijft

de voeding en groei der planten nog aanhouden

,

dit heeft vooral plaats als de gronden voor de

Tarwe te sterk zijn.

ir. En eindelijk hebben zij de eigenschap dat
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feij té gelijk niet de gezonde planten haren groei
trachten te voleinden.

Uit deze vergelijkingen i's het gemakkelijk m
te zien

, dat de laatstgenoemde, bij de voleinding
van haren groei, eene veel grootere taak moeten
afwerken dan de eerste, of de gezonde plantert,
en dat de afscheidingen en ontlastingen der stof-

fen door de uitwa-^eming, welke daar Lij plaats
Iiebben

, zeer veel grooter moeien zijn.

Bij een gematigrk gesteldheid der lucht ge-
schieden die afscheidingen en ontlastingen lang-
zaam en geregeld

; maar worden koele en daauw-
achtige nachten door zeer heete dagen opgevolgd,
dan worden die ongeregeld voortgezet , en het is

bij zulk eene gesteldheid der lucht, dat de Ho-
nigdaauw verschijnt.

Laat ik nu aantoonen hoe die luchfsgesteldheid

als toevallige oorzaak op de planten , die da«r
voor vatbaar zijn werkt (*) , waarbij wij dan te
gelijk den aart van het verschijnsel Honigdaauw
genaamd, en de schadelijke uitwerkselen daarvan
zullen inzien.

Het IS bekend
, dat bij eene verminderde warmte,

2. GEN. IV.DJ 6-^.
. C <je

(•3 T^e luchtsgesteldJieid , bij welke de zoogenaamde
Honigdaauw komt, is eeoe zware, drukkende, broeijende
Jucht. zonder zuiverende onweersbi-^en en verkoelend*
regenvlagen; langdurige en sterke droogte bij groote hitte,
/). 5. enz.
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de lucht en Yochten inkrimpen , eü cene gé-*

lijke hoeveelheid als dan in eene mindere ruimte

Jtan worden bevat, als ook dat de lucht en voch-

ten bij de vermeerdering der warmte worden uit-

gezet, en eene grootere plaats innemen. Passen

wij dit toe op Tarweplanten , van welke alle de

Taten en buizen volkomen yol zijn van lucht

en vochten die onzuiver zijn , en bij welke de

opneming der vochten tot voeding der planten en

der graankorrels aanhoudend voortgaat, en weï

in zulk eene mate , dat zij , bij eene warme en

drooge lucht , waarbij de grootst mogelijke ontlas-

ting van lucht en vochten door de uitwaseming

plaats heeft , altijd nog vol blijven ; stellen wij

ons daarbij dezelve voor in hare groote werk-

zaïjmheid tot de ontlasting der onzuivere sappen

,

tot de voeding ran de zaden en ht t voleinden vatt

haren groei ; dan kunnen wij gemakkelijk bevat-

ten , dat zij door eene gestremde of ongeregel-

de uitwaseming zeer benadcild kuimen worden,

en men ziet ook dat dit werkelijk plaats heeft.

Als zulke Tarweplanten na eenen warmen dag,

des nachts met een zwaren daauw bedekt wor-

den , houdt de ontlasting door de uitwaseming

bijna geheel op , en terwijl de lucht en vochten

in de vaten der planten , door den daauw bekoeld,

inkrimpen, blijven de vaten der planten, bij het

opnemen van voedsel- stoffen door de wortels , bij

het
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^ liet ihdrlnkeh van den koelen daauw door de op-

slurpende vaten in de bladen en stengels, en bij

de geringe ontlasting door de uitwaseming vol-

komen vol, totdat de daauw is opgeheven; maar

dan heeft de zon reeds eene aanmerkelijke hoog-

te bereikt en de planten worden in eetien korten

tijd in zulk eene warmte gezet , dat de lucht en

vochten in derzelver vaten zich zoo sterk uitzet •

ten , dat de vaten , waardoor de uitwaseming ge-

schiedt , de te overvloedige lucht en vochten niet

kunnen doorlaten; en het gevolg hiervan is, dat

door de sterke persing de vaten der planten en

het bekleedsel der halmen breken en de lucht en

voedende sappen door die openingen wegvloeijeö.

Dit vocht is, als het uit die openingen voort-

komt, groen van kleur, en met beileljes of blaas-

jes bezet, het komt op de halm eren als of het

door wind of geblaas naar builen gedreven wordt,

waaruit blijkt, dat de planten benevens hot vocht

ook lucht door die openingen ontlasten : het vloei-

bare gedeelte wordt door de lucht opgenomen

,

bij de vermindering daarvan wordt d'^ uitgevloei-

de stof bniin , eu als de lucht het vloeibare ge-

deelte geheel heeftopgenomen, blijft er een roest*

kleurige stof over. het welk men van den halm

kan afvegen (*J: als dit stof door den wind weg-

C 2 ge-

C*) Hier vooral en in de eerstvolgende bladzijden blijkt,

dat de anders kundige Schrijver met de ware natuur van
' «Icn Honigdaauw niet bekend was.
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gevoerd of door den regen is afgespoeld , wor-

den de wonden zwarte vlekken , zij zijn in den-

zelveri liaira meer of minder in getal , en grooter

üf kleinder, naar mate de Honigdaauw ligter of

zwaarder is.

Dat ïarweplanten , die door den Honigdaauw

zijn aangedaan, weinige en slechte vrnditen op-

leveren , is volkomen bekend : het zal daarom

voldoende zijn de reden daarvan op te geven ,

en dit is niet moeijelijk»

Dat de planten gevoed worden door de sap-

pen in derzelver ligchamen aanwezig, even zoo,

als de dierlijke ligchamen door het bloed , daar

aan kan men niet twijfelen : docli bij de planten

die door den Honigdaauw zijn aangedaan, zijn de

werktuigen tot de voeding verbroken j de voe-

dende sappen die in de vaten der planten , bij het

verschijnen van den Honigdaauw aanwezig zijn

,

gelijk ook die , welke zij daarna met de wortels

CR bladen opnemen , ontmoeten , bij het naar boven

klimmen en terug keeren
,
gebroken vaten , waar

door zij naar buiten den stroohalm wegvloeijfn

en verloren gaan : h iervan is het gevolg , dat de

Tarwkorrels maar zeer weinig of ook wel in het

geheel geen voedsel meer bekomen , en weinig

of ook wel in het geheel niet meer in groei voi^

deren , en de planten zelve worden hierdoor dik-»

wijis zoo verzwakt , dat zij niet natuurlijk rijp

worden, maar sterven zouder dat zij vrucht geven.

Nu
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Nu heb ik ie s;el(^^enheid , bij weïke de Tarwe-

planten voor de Iloiiigdaauw vatbaar worden, en

de toevallige oorzaak of iuchtsgesteldheid , bij

welke die verschijnt , opgegeven. Ook heb ik

den aart, de natuur en de schadelijke uitwerkse-

len van dit veiscbijnsel op den groei der Graan-

korrels aangetoond , en zal nu overgaan tot mijn

derde stuk , te weten

:

De beantwoording van de bijzonderheden , die

in de vraag voorondersteld of voorgesteld worden,

III. A.

Het Genootschap vooronderstelt , dat niet al-

leen het Koorn, maar ook andere veidgewassen

door den Honigdaauw beschadigd verorden.

Ter opheldering van het geen hier vooronder-

steld wordt, zal ik aanmerken :

Dat men in sommige jaren ook aan andere

gewassen de teekenen van den Honigdaauw kan

waarnemen , maar niet in dien trap , dat de vruch-

ten daar door merkelijk minder of slechter zijn
;

men vindt die teekenen meest aan Zomergaist en

Haver, die laat gezaaid is, en als men de Iuchts-

gesteldheid en andere omstandigheden die daarbij

plaats hebben, in aanmerking neemt, dan kunnen

Xfij zien of besluiten , dat eene ongeregelde uit-

C 3 yftk-
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waseming , of ook wel eene te groote werkzaam-

heid bij de rijpwording daarvan oorzaak is.

Het Koolzaad evenwel wordt meermalen door

den Honigdaauw beschadigd , en wel zoo , dat als-

dan de opbrengst merkelijk minder is : maar dit

Terschijnsel komt in deuzelfden tijd van den groei

en wordt door dezelfde oorzaken voortgebragt als

door welke bet bij de Winter-tarwe verschijnt. In

de verdere behandeling van dit sluk zal ik hiervan

een nader bewijs opgeven.

Maar wat is de reden , waarin ligt de grond

,

dat van zoo vele soorten van veldgewassen , als

op onze akkers verbouwd worden , meest alleen

dti Winter-tarwe door den Honigdaauw beschadigd

wordt? ïs die niet in den aart en de natuur der

Tarwcplan ten zelve gelegen ? Ik zal dit trachten

aan te toonen , en daardoor mijn gevoelen aan-

gaande de oorzaak Tan den Honigdaauw in eea

nog klaarder licht zoeken te plaatsen.

De Rogge is een gewas y het welk op natuur-

lijk vruchtbare en te gelijk zeer sterke gronden

zeer wel voorkomt. Men kan de Rpgge verbou-

wen op gronden die zoo sterk zijn , dat de Tarwe

door eenen te geden groei daarop geheel zoude

mislukken. Maar men kan de Rogge ook teelen

op gronden die zwak of schraal zijn , en geene

toereikende krachten hebben om de Tarwe te

kun-
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küiinen voeden: op deze laatste geeft de Röggt

wel gCL'n zeer overvloedig, evenwel een volko-»

n)en gewas.

Wiiitergarst vordert eenen natuurlijk vrucht-

baren grond , en deze mag zoo sterk zijn , dat de

Tarwe op dezelve door eenen te geilen groei.,

weinig of geen en dan nog maar zeer slechte

vrucht zou geven : maar de Wintergarst geeft

ook eenen goeden oogst op gronden, waarop de

Tarwe zeer goede gewassen zou opleveren ; men
denke hier aan velden, die, nadat zij goed ge-

braakt en wel bemest zijn , met Koolzaad zijn

beleeld geweest ; op deze kan men Wintergarst

verbouwen : zij zijn echter ook zeer gcbchikt om
met VVinter-tarwe te beteelen.

Als de Zomergarst en de Haver in hel voorjaar

vroeg gezaaid worden, kunnen deze beide soor-

ten eenen zeer goeden oogst geven op gronden

,

die voor de Tarwe veel te sterk zouden zijn : zij

geven ook goede gewassen op gronden , die té

zwak zijn om Tarwe te voeden.

Hier uit kan men , mijnes ihziêns , het gevolg

afleiden , dat de Tarwe Veél voedsel noodig heeft

j

maar dat, wanneer de grond'en meer voedselstof-

fen bevatten , dan de planten naar haren aart en

Batuur behoeven , deze dan zulk eene overmaat van

voedzel opWeineti , dal zij het niet volkomen

^evrerken éu-zuiverea : deze gulzigheid is der

\ Tarw-
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Tarweplanten zoo eigen , dat men die ook waar-

neemt als zij dun op het veld staan , en er veel

ledige grond tusschen beide is , want dan trekken

2ij ook het voedsel tot zich , het welk zij , als de

grond digt met Tarweplanten bezet was , met de

andere zouden moeten deelen , waar door zulke

zoo ruim staande planten voor den llonigdaauw

zoo vatbaar worden , dat het maar zelden ge-

beurt; dat zij daar van bevrijd blijven.

B.

Het Genootschap yraagt in het bijvoegsel of

nadere opheldering tot de Vraag :

a. » Of het Natuurverschijnsel alle jaren , of

» na een zeker langer tijdpeik, dan wel ouregel-

3» matig wederkeert" ?

Ter beantwoording van dit gedeelte der Vrang

zal het voldoende zijn aan te merken : dat de

Honigdaauw alleen verschijnt aan Tarweplanten

die door eene te overvloedige voeding daar voor

vatbaar zijn geworden , en dat de vatbaarheid be-

staat m eenen overvloed van sappen , die niet vol-

tomen bewerkt noch gezuiverd zijn , van welke

zij zich bij gematigde luchtgesteldheid regelmatig

ontlasten j maar dat bij eene schielijke afwisse-

ling van verminderde warmte, in eene zeergroo-

U hitte en daar hij plaats hebbende ongeregelde.
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of liever Gfcforceerde werkzaamheid tot de uit-

waseming üf ontlasting der overtollige en onzui-

vere vocfilen, dellonigdaauw verschijnt of voort-

gehragt wordt,

Eu dat hier uit volgt : dat het verschijnsel,

Honigd«auw genaamd, enk^l toevallig is , en

zeer onregelmatig wederkeert. (*)

b. Verder vraagt het Genootschap : » Of het

» natuurverschijnsel overal, daar het komt, onder

» dezelfde omstandigheden wordt waargenomen ?*'

Ter beantwoording van dit tweede gedeelte

der Vraag, dieut:

Dat de omstandigheden bij welke de Honig-

daauw verschijnt, te weten: de vatbaarheid der

planten , om door den Honigdaauw te worden aan^

gedaan, rn de iuchtsgesteldheid hij welke zij wer-

kelijk wordt voorigebiagt , beide hare trappen

van vergelijkende grootheid hebben ; bij voor-

beeld : de planten kunnen in eenen staat ziju

,

dat zij voor den liouigd lauw vatbaar zijn ; deze

vatbaarheid kan groot, maar zij kan ook zeer

groot zijn; zoo heeft ook de gesteldheid der lucht

waar door de Honigdaauw wordt voortgebragt

,

hare trappen, niet alleen van meer of minder

Jtrachtige werking, maar ook van duuizaam-'

C 5 heid.

C*) Ook dit wordt in de Verhandeling D^s. »nz. erkend:'

zeer geduchte jarea waren (y/QOï ^tiiats.f''laandtrcHj, de jare»

17S9 en 1811.
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feeid» Zijn de p];)nten in eenen ^eringen trap

voor den Hotijofdaauw vatbaar , dan verschijnt

de Honiedaauw alleen , als het verschd tusschen

de nachtko'-lte en de dagwarmte groot en lang-

durig is 5 daar en tegen , als de planten in eenen

groeten trap voor den Honigdaauw vatbaar zijn,

dan woidt bij eene geringere vermindering en

vermeerdering der warmte de Honigdaauw voort-

gebragt ; en dit is de reden dat men , elk jaar, en-

kele stukken Tarwe , of gedeelten daar van , of

ten minsten wel eenige planten zal kunnen vin-r

den , die door den Honigdaauw zijn aangedaan,

Maar bet laatste lid der Vraag deed mij den-

ken aan een ander toeval , waaraan de Graanplan-

ten onderworpen zijn , waaraan men den naam

van Meeldaauw gegeven heeft , en naar mijn in-

zien van dezelfde natuur is, en bij gelijke om-

standigheden verschijnt als de Honigdaauw.

De Meeldaauw verschijnt aan de Graanplanteia

als zij in de grootste kracht zijn van haren groei

,

en dus meestin de maand Mei, en in de maand

September heeft men de Meeldaauw ook weï

aan Grasplanten , en meest aan het nagras der

Graslanden , die na de ontblooting , tot hooi , lang

gelegen hebben , zonder dat die afgeweid z:9n ge-

worden.

De omstandigheden , bij welke de Meeldaauw
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verschijnt, zijn zeer groeiz.nam weder, vergezeld

van eene vochtige en koele gesteldheid der lucht»'.

Als de planten sterk groeijeri, verarbeiden zij

veel voedsel stoffen, en dan zijn de alscheidingeri

van het voor de planten onnutte of onbruikbare

daaraan evenredig en bij eene drooge en warme

gesteldheid der lucht , woi den de planten door de

uitwaseming van die stoffen geregeld ontlast.

Maar is de luclit vochtig en koel, dan geschiedt

die ontlasting traag en wordt onevenredig aan de

voeding , waarvan het gevolg is , dat bij een e

meer drooge en warme lucht, de werkzaamheid

der planten , om de niet meer bruikbare stoffen

door de uitwaseming te ontlasten , zoo groot

vrordt , dat de vatpn iu de bladen der planten

breken ert de voedende vochten door die ope-

ningen wegvloeijen.

Men heeft den Meeldaauw meest alleen aan de

bladen , die den bqitensten omtrek der planten

uitmaken ; deze zijn over de geheele lengte aan '

de onderste vlakte met een roestkleurige stof be-

zet , dit stof is het kolenstoffelijk gedeelte van

het voedend vocht, waarvan de planten zich heb-

ben ontlast , en waarvan het vloeibare gedeelte

door de lucht is opgenomen, en hoewel de bla-'

dén die door de Meeldaauw zijn aangedaan , spoe-

dig roestkleurig w©rden en sterven , wordt daai!'

!

door geene werkelijke schade veroorzaakt aan

ilen oogst, V^ant de buitenste bladen die de oud-»-^

ste
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sle ziin , worden door de planten liet eerste afge-
' legd , en liet kan weinig nadeel doen , als dit eenige

dagen vroeger geschiedt ; ook zijn op dien tij l <te

Graanplanten in haren vollen groei en kunnen dit

verlies , door het voortbrengen van nieuwe bla-

den, wederom herstellen.

J^erder vraagt het Genootschap

:

» Zijn er, en zoo ja, welke proeven genomen

» om die nadeelige gevolgen voor te komen,

» of reeds daar zijnde, te verminderen, en

y> welke middelen kan men , op grond dier

» proefnemingen en met verwachting van eè-

S> nen giinstigen uilslag , daartoe aanwenden?'*

Ik weet niet dat er proeven zijn genomen ,

op grond van welke men middelen zou kunnen

opgeven , om de nadeelige gevolgen van den

Honigdaauw voor te komen, of reeds daar zijn-

de , te doen verminderen ; en zal daarom aan

het oogmerk van het Genootschap tracliten te

voldoen , door , ter voorkoming of vermindering

van het verschijnsel Honigdaauw genaamd , die

middelen op te geven , die uit het te voren ver-

handi 1de zich als van zelve aanbieden en in een-

voudige ondervindingen en waarnemingen hunnen

grond hebhen.

Een voornaam middel om den Honigdaauw

voor te komen, is, deWin tertarwe inden herfst

zoo
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200 vroeg te zaaijen, als de gesfeldlieid en de

kracht der gronden en andere omslandi^heden dit

maar eenigzins toelaten. In de jaren i8ii en

18 14 was de Tarwe, die laat gezaaid was gewor-

den, door den Honigdaauw geheel bedorven, en

in diezelfde jaren verkreeg men van de vroeger

gezaaide, nog een tamelijk g©ed gewas.

Het vroeg uitzaaijen van de VVinler- tarwe, is

nog des te meer aan te raden (*)• om dat dit

hel beste middel is om de Tarweplanten tegen de

schadelijke uitwerkselen van eene gestrenge vorst

te beveiligen , en daar door te gelijk voor te ko-

men , dat zij door den Honigdaauw bedorven wor-

den. Ik heb in onderscheidene jaren gelegenheid

gehad de waarheid van dit gc?zegde op te merken

:

maar het sterkste bewijs hiervan gezien in den

zomer van het jaar 1800. Een Landman die bijna

algemeen gehouden werd voor iemand , die zijne

zaken niet al te zindelijk behandelde, had een

stukje land , waarop vlas gestaan had , vroegtij-

dig , op eene bekwame diepte omgeploegd: Itet

bleef zoo eenige weken liggen , en ik kon niet

denken dat dit stukje land gereed lag om bezaaid

i

( * ) Ook dit wordt in de Verhandeling D. s. tnx. zeer

aangeprezen. In 1811 zaaiden de Landlieden, uit hootde

van de harde gesteldheid van den grond (in Staats-V.'aaB-

deren) veelal te laat. de Honigdaauw rigtte vele schaden

aan : die vroeg gezaaid hadd^o* leden gecne «chade vaa

beteekenis.
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ie worden: dit geschiedde everiAvel in de maanci

September van het jaar 1799, en dus geheel niet

naar den gewonen regel : de daarop volgende

winter, was gestreng, de later gezaaide Tarwe

Werd door de vorst beschadigd , en de planten

werden door dit toeval voor den Honigdaauw vat-

baar , en dit verschijnsel was in dien zomer bijna

algemeen , maar op het zoo evengemelde sluk

laud had de Tarwe door de vorst niets geleden

,

«n het bleef ook van den Honigdaauw bevrijd.

Een ander middel ter voorkoming van den

Honigdaauw kan beproefd worden op gronden

,

die voor de Tarwe te sterk zijn (*), en waarop

de Tarwepianten te veel vocdselstoffen opnemen

en

(*) Eene oordeelkundige keuze der landen, wordt mede

éoor D s enz. zctr aangeraden, en met redenen bekleed.

Op boiin- en klaverlanden staat de Tarwe het meest aan

dit ongemak bloot, om dat de grond te veel sappen aan-

voert, en de Tarwe daarvoor zeer vatbaar maakt. Boon-

: landen moeten hierom, voor larwe , maare^ns en vroegen

diep g-.roerd worden, Klav-rlanden, half Augustus , twee

voren diep, en na 14 dagen no^ eens zeer ligt omgeploegd

worden; in beide g<. vallen zal mei beveiligd biijven. De
«ene tarwenso- rt is vatbaarder dan de andere. Vlaamsche-

tarwe is zeer gevoelig; de zoogtnaamde Dikoti-we oï Dik'

*tr , zeer weinig volgens eene twaalfjarige onderTinding.—

Is de fraetstof reeds daar. dan moet men onverwijld af-

maaijcn, alware de vrucUt half njp : men zette het graan

il} kleine Icboven; wachte regen af eer men dezelve binnen

voert, en men zal wel t-weedtrdi meer in waarde winnen»

éan wanneer men de planten had laten voortgroe^ea.
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en te geil groeijen: in zulk een geval Itan tnea

de bladen der planten boven gelijk afmaaijen, bet

welk meestal in de maand Mei of in het begin

van Junij geschieden kan -, men laat de stompen

langer of korter , naar dat men oordeelt dat de

voortgang vanden te geilen groei minder of meer

moet gezwakt of tegeagegaan worden , want door

de vermindering der bladen en het wegvloeijen

der voedende vochten door de gemaakte won-
den , komen [de planten tot eenen gematigdeè

groei, en daardoor wordt dan te gelijk de gele-

genheid om voor den Honigdaauw vatbaar te wor-

den , verminderd. Zijn de Tarweplanten , op het

einde van het vierde tijdperk van haren grofi ,

werkelijk voor den Honigdaauw vatbaar , of daar

voor voorbereid , dan zou het van nut zijn hare

onmatig breede bladen af te snijden of in te kor-

ten: dit is in het groot wel onuitvoerlijk, maar

aou kunnen beproefd worden op kleiae stukjes

grond , waarop de planten door eea of ander toe-

val te dun op het veld staan , en daar door vat-

baar waren , om door de Honigdaauw te worden

aangedaan.

Tot dit denkbeeld ben ik gebragt door een

toeval, hel welk plaats had in het jaar i8i5: ii|

dien zomer was er veel Tarwe di£ nabij of op
het einde van het vierde tijdperk van haren groei

voor den Honigdaauw vatbaar was , maar op dien

tijd werden door eeneu sterkeu wiad bijna alle
'

d«
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de bladen Tan de Tarwplanten verbroken en ter-*

toonden zich weinige dagen daarna , rood of roest-*

Itleurig ; vele Landlieden zagen dit aan voor den

llonigdaauvsr ; dan , ik zeide hun^ » het geert

j) gij aan uwe Tarwe waarneemt, daarvan is de

» sterke wind oorzaak , die heeft de bladen der

» planten meest alle aan stukken geslagen , en

» door dit toeval, zuil gij dit jaar van den Ho-

» nigdaauw bevrijd zijn," en de uitkomst heeft

mijne gezegden bewaarheid.

Tn het jaar 1816 stond in het voorjaar het

Koolzaad zeer schoon te veld, de bloeitijd was

gunstig en de struiken werden zwaar met peulen

bezet, men had dus alle reden , om van dit gewas

eenen ruimen oogst te verwachten. Maar in den

lijd dat het zaad gevoed werd, de planten moesten

droogen , en het zaad 1 ijp moest worden , had men

dagelijks regen ; de planten waren den meesten tijd

nat, en hierbij was de uitwaseming gestremd:—
bij afwisselende droogte en warmer lucht, wer-

den , door de steike persing der in de vaten van de

planten opgehouden vochten , de voedende vaten

en de bekleedsels in de struiken der planten ver-

broken, en het zaad dat met die verbroken va-

ten gemeenschap had , werd niet meer gevoed

:

die peulen zag men verrotten en droog worden ,

zonder dat zij vmcht gaven , en hier door was

4e oogst van dit gewas merkelijk minder , dan

roea
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trch 1 ad mogen l open , en dit verschijnsel noem-

de men Honigdaauw. Intussclien blijkt hieruit:

a. Dat ook bij liet Koolzaad eene gestremde, of

onoeregelde uitwaseming de ware oorzaak van

de zoogenaamde Honigdaauw is; en

b. Dat die gestremde of ongeregelde uitwase-

ming , bij gedurige regens even zoo wel plaats heeft >

als bij zwaren daauw ; ten anderen , dat dit ver-

schijnsel zich openbaart in den tijd dat de zaden

gevoed en rijp , en de planten droog zullen worden ,

dat is , in den tijd als de werkzaamheid der plan-»

ten tot de ontlasting der vochten het grootste is,

en, dewijl het Koolzaad veel vroeger inden zomer

tot rijpheid komt dan de Tarwe, het minder of

meer gevorderde zomersaisoen daarbij niet in aan-

merking komt of daarop mvloed heeft.

De Tarwe vorderde in dezen zomer zeer lang-

zaam in haren groei , werd eerst in September

rijp en bleef van den Honigdaauw bevrijd.

In het jaar 1817. stond de Tarwe die nog te

veld was gebleven , in het voorjaar zeer slecht:

de voorname reden daarvan was , dat de zaai-»

tijd in den herfst van 1816. zeer ongunstig was:

de gronden waren zoo nat , dat het zaaigraaa

niet behoorlijk te veld kon worden gebragt , en

nog voor een gedeelte verrotte ; de planten

ivaren in de maand Mei nog klein en stonden

dun op het veld, maar met het begin van Junij

z.GEt(,iYD.^St, D had
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had men zeer warm en groeizaam weder , en bier bi;

maakten zij zeer groole vorderingen in den £;roei

;

op de gronden die hoog genoeg boven het win-

ter-water gelegen waren , verkreeg men nog ta-

melijk goede gewassen , maar dt; planten wa-

ren , bij het eindigen van den bloeitijd, zeer vat-

baar om door den Honigdaauvv te worden aange-

daan , en vele Landlieden waren daar voor be-

vreesd: doch de zomer was zeer gematigd, zelfs

koel, en bij deze luchtsgesteldheid ontlastten de

Tarweplanten de overvloedige en onzuivere voch-

ten zoo langzaam en geregeld , dat de Honig-

daauw niet verscheen , en er maar weinig plan-

ten waren , die door dit verschijnsel waren aan-

gedaan.

Ik vond die evenwel op een veld met Tarwe,

op eene plaats, alwaar de planten zeer dun ston-

den, waarvan oorzaak was, dat de gezaaide gra-

nen , door de natheid van den grond , bijna alle

waren verrot : op het overige gedeelte van het

veld was de Tarwe van den Honigdaauw bevrijd.

In het jaar i8i8 stond de Tarwe in het voor-

jaar zeer goed te veld , en het weder was tot om-

trent half Mei zeer groeizaam. Bij den gunstigen

zaailijd in den herfst van 1817, en den daarop

volgenden zachten Winter en het groeizaam voor-

jaar , kwamen de Tarweplanten het jaargetijde

eenige dagen in groei vooruit , want in het laatst

vaQ
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van de maand Mei zag men de tersle Tai we-aien

reeds te voorschijn komen. Van den i5^ Mei

tol den i8*^ Junij had men aanhoudende droog-

ten met scherpe noorden winden verzeld , hierdoor

werd de groei gematigd, en de rijpwoi ding be-

spoedigd, want bij deze luchtgesteldheid wierden

de benedenste bladen vroegtijdig roestkleurig
,

zoo dat de planten door dezelve niet meer gevoed

wielden , hetwelk tot de maliging van den groei

den planten medewerkte ; bij welke omstandig-

heden zij zich van alle onzuivere en overvloedige

vochten ontlastten en geen de minste teekens had-

den, dat zij voorden Honigdaauw vatbaar waren;

de Graankorrels wierden voorspoedig gevoed en

verkregen hunnen volkomen wasdom ; evenwel

zag men, op voor de Tarwe te sterke gronden,

eenige teekens van den Honigdaauw ; doch de

granen waren daar door niet benadeeld geworden

;

dtze teekens waren , bij de droogwording van de

planten , ontstaan door eene gedwongene ontlas-

tiiig der nog daarin overgeblevene vocliten , ver-

oorzaakt door de groofe warmte : hiervan boude

ik mij te meer overtuigd , om dat ik bij nader

onderzoek gezien heb , dat de teekens van deo

Honigdaauw zich meest alleen vertoonden aan het

vlies of blad, waarmede de halm bekleed is, zon-

der dat de halm zelve daar door bescliadigd was

geworden : hetzelve verschijnsel had ook plaats bij

' D 2 de
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de viaiat cTï HavcF , cii het Zal bij deze .«gewassen

ook door dezelfde oorzaken ontstaan zijn.

Waar heeft men het dan in zijne magt , om
den Honigdaauw aan de Tarweplanten te doen

^>erschijnen y en te zorgen dat andere Tarwe'

plantf.n , welke nabij of nevens de zoodanige

groeijen , van dit verschijnsel bevrijd blijven ?

Uit het geen ik tot l.ier toe van den Ilonjg-

daauw gezegd heb, biedt zich deze Vraag als van

zelve aan ; doch uit mijne Verhandeling blijkt te-

vens , dat men geen bepaald antwoord op deze

vraag kan geven. Het is waar , door de Tarwe

in het laatst van Noveudjer op sterke gronden dun

te zaaijen, zulK^n de planten meest altijd yoorden

Honigdaauw vatbaar zijn of voorbereid woiden
;

maar de luclitsgesteldheid , bij weike den Honig-

daauw werkelijk veroorzaakt wurdt, is toevallig

en niet onder ons bestuur, en wilde men die door

kunstmiddelen naboutzen , dan zou men de ïar-

weptanten in potten of tobben moeten teelen

,

en dan zou men mogelijk nog niet in staat zijn

,

om de Natuur bij het veroorzaken van den Ho-

nigdaauw volkomen te volgen : deze bederdcing

weerhield mij orn in potten of tobben hiervan

proeven te nemen , en ik besloot dit te doen op

de volgende wijze.

Pp den eersten April 1818. liet ik uit het veld

«e-
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cenige Tarweplanlen halen , ik zette die over in

mijni n Moeshof, in twee rijen , omtrent een voet

wijd van den anderen , in een kleigrond , die naar

mijn hegrip, veel te sterk was om met Tarwe te

beteelen. Op het einde der twee rijen groef ik

een kuil in den grond en zette daar over eene van

aarde gebakken pan , zonder bodem , en vulde

toen de kud en pan met schrale zandige aarde

,

die ik in den Heitst met mijne Winter -aardappe-

len had te huis gekregen, en die ik, den winter

over , in den Moestuin op een hoopje tot deze.

proefneming bewaard had ; in deze pan , die om-

trent veertien duimen over het kruis wijd was,

zette ik drie Tarweplan ten : mijne bedoehng was,

dat de planten die ruim stonden op eenen sterken

grond , door den Honigdaauw zouden worden aan-

gedaan , en dat die Planten die ik in de pan ge-

plaatst ea in een zwakken grond , digt bij den an-

deren gezet had, daarvan 'bevrijd zouden blijven.

Mijne Tarwe vatte aanstonds groei en wies voor-

spoedig tot omtrent half Mei ; doch die planten ,

welke in het open veld stonden , waren eenige da-

gen in groei achter : (welke verachtering zeker

door het verplanten veroorzaakt is geworden) ; de

planten in de zandige aarde wiessen evenwel

niet zoo hoog , als die welke op de rijen in ster-

ker grond stonden ; de airen kwamen echter ge-

l^ktijdig, te weten: omtrent den 12. of i4Junij

te ToorscliiJQ. Vaa den i5. Mei tot den i3« Junij

bad-
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hadden wij aanlioudend droog weer, en dikwijls

zeer sterke noorden winden, waarvoor mijne Tar-

weplanten volkomen bloot stonden : hier door leden

zij veel , en ik was genoodzaakt om dezelve door

latten aan slaken gebonden , overeind te houden:

maar door de sclierpe winden en groote droog-»

te , verloren de planten de benedenste bladen , en

ik begon toen den moed te verliezen , van op mij-

ne proefneming de bedoelde uitkomst te verwacli-

ten : ik begon een gedeelte van mijne , op rijen

staande planten te bemesten : doch bij het daarop

volgende droog weder , kon die mest zich niet

ontbinden, en ik zag daarvan geene uitwevkitig:

de bemeste en onbemeste Planten bleven elk-

ander in groei gelijk , en alle te zamen beloof-

den zij een goed en volkomen gewas ; evenwel

op den 3o. Julij , zag ik aan twee halmen dui-

delijke teekenen van den Ilonigdaauw ; van tijd

tot tijd vertoonde dit verschijnsel zich op meer

lialmen , doch er was op de in rijen staan-

de planten, niet eene , waarop alle de halmen

door den Honigdaauw waren beschadigd, en de

planten die in de pan op de schrale aarde wa-

ren gebloeid, waren daar van volkomen bevrijd.

Hoewel nu deze proefneming niet volkomen

aan miine verwachting heeft beantwoord, blijkt

daaruit evenwel , dat de ware oorzaak van den

Honigdaauw inde planten zelve gelegen \&, want

Stelt men, dat die door d^uw of nevels veroor-

zaakt
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zaukt was gewoiilen , dan wordt ten eenemaal

onverklaarbaar, hoe die daauw of' nevels kunnen

werken op eenige planten en zelfs op eenige hal-

men , welke met andere . die onbeschadigd zijn

gebleven , op dezelve plaats en op dezelve plan-.

ten zijn gegroeid.

Zoo l;eb ik dan mijne voorgenomene taak ten

einde gebragt, en aangetoond dat de gelegenheid

gevende oorzaak van den zoogenaamden Honig-

daauw ontstaat door eene te overvloedige voe-

ding der Tarweplanten , waarbij dan plaats heeft,

dat het voedsel het welk zij opnemen, In hare ligcha-

men niet volkomen wordt bewerkt , en de afschei-

dingen van de overvloedige en onzuivere stolTen

niet naar behooreu geschieden , zoo dat dit verschijn-

sel werkelijk wordt voortgebragt bij eene onre-

gelmatige uitwaseming, of forcering tot de ont-

lasting van die overvloedige en onzuivere stoffen

,

waarvan de Planten, bij de voeding der vrucht

,

de rijpwording van het zaad , en het droog wor-

den van de geheele plant , zich eindelijk moeien

ontdoen.

De bewijzen die ik daarvoor heb aangevoerd,

zijn eenvoudige waarnemingen en ondervindin-

gen , en van dien aart , dat men eiken zomer

in de gelegenheid is , om de -gegrondheid daar-

van in te zien , of door kleine proeven nadere

zekerheid verkrijgen , en dan zal men met mij

ge-
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gelooven , dal de zoogenaamde Honigdaanw eene

plaats behoort te verkrijgen op de lijst der ziek-

ten van de Graanplanten ; doch ik heb geen

woord kunnen uitdenken , waar door derzelver

aart wordt uitgedrukt, en om die rede de bena-

ming van Honigdaauw in deze Verhandeh'ng be-

houden.

EENVOUDIGHEID IS HET ZEGElé DER

yVAA&UBlO.
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